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Chiovini Ferenc, festőművész, szül. Be-

senyszög, 1899 nov. 16. Középiskoláit Sze
geden és Szolnokon, a Képzőművészeti Fő
iskolát Budapesten végezte, majd Vágó Pál 
tanítványa lett. Olaszországban hosszabb 
ideig folytatott festőművészeti tanulmányo
kat. Hazajövet a szolnoki művésztelep tagja 
lett. Számos kiállításon vett részt. Nagy si
kert aratott a nürnbergi reprezentatív ki
állításon 1929. Szántóvető c. képével. Az 
1929. évi barcelonai világkiállításon Vásáros-
kocsik c. festményével keltett nagy feltűnést. 
A magyar népélet, a dolgozó paraszt életét 
mély megértéssel örökíti meg vásznain. Na
gyobb képei: A tűz (1924), Kubikusok (1926), 
Magyar paraszt (1927), Aszfaltozok (1927). 

Cholnoky Jenő egyet, nyilv. r. t anár , szül. 
Veszprém, 1870 júl . 23. Középiskoláit Veszp
rémben, egyetemi tanulmányai t pedig a bu
dapesti műegyetemen végezte. 1892. mérnöki 
oklevelet nyert és a műegyetem vízépítéstani 
tanszékének asszisztense lett. 1894. az egye
tem földrajzi intézetében működöt t mint asz-
szisztens. 1896. állami ösztöndíjjal hosszabb 
keletázsiai tanulmányútra indult. Beutazta a 
jang-ce-kiángi delta vidékét, a kínai alföl
det, a délkínai hegyvidék egy részét és egész 
Mandzsúriát. Tapasztalatairól több könyv
ben és értekezésben számolt be, amelyekkel 
új értékekkel gazdagította a tudományos vi
lágnak Ázsia földrajzi, néprajzi és művészeti 
viszonyaira vonatkozó ismereteit. Nevezete
sebb művei: A sárkányok országából, A levegő 
fizikai földrajza, A Balaton tud. tanulmá
nyozásának eredményei, Általános földrajz, 
A földfelszín formáinak ismerete, A j nap
sugár diadala, A jégvilág, Világegyetem, stb. 
1899. a bpesti egyetem földrajzi intézetének 
adjunktusa lett és magántanárrá képesítet
ték. 1902. bölcsészetkari doktorrá avatták. 
1905. a kolozsvári egyetem nyilv. rendes ta
ná ra lett és az erdélyi medencét tanulmá
nyozta. 1915. a Magyar Földrajzi Társaság 
elnökévé választották. 1919. a román meg
szállás miat t elhagyta a kolozsvári egyete
met. 1920—21. a külügyminisztérium tudo
mányos osztályának főnöke volt és résztvett 
a béketárgyalások előkészítésében. 1921. a 
bpesti egyetem meghívta az egyetemes föld
rajz tanszékére. Jelenleg a Magyar Földrajzi 
Társaság, a Magy. Turista-Egyesület és a 
Magyar Barlangkutató-Társaság elnöke, sok 
más bel- és külföldi tudományos és kultu

rális egyesület alelnöke, tiszteletbeli, vagy 
választmányi tagja. A Magy. Tud. Akadémia 
levelezőtagja, Kolozsvár város tb. tanácsosa 
slb. Tudományos és szakirodalmi munkás
sága világviszonylatban is jelentős. 

Chorin Ferenc, közgazdász, felsőh. tag, 
szül. Budapesten 1879. Néhai id. Chorin Fe
renc nagynevű közgazdász és főrend fia. Kö
zépiskoláit Budapesten, jogi tanulmányai t a 
berlini és budapesti egyetemen végezte. 1901. 
sub auspiciis regis a király gyűrűjével avat
ták doktorrá . 1904. 25 éves korában már 
ügyvédi oklevelet szerzett. Ezután ügyvédi 
i rodát nyitot t és főként iparjogi és közgaz
dasági kérdésekben nagy tekintélyre tett 
szert. 1919. megszüntette ügyvédi gyakorla
tát és a Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. vezér
igazgatójává, s apja halála u tán elnökévé 
választották. Ε mellett fáradhata t lan tevé
kenységet fejtett ki az ipari termelés fejlesz
tése körül és a háború utáni új gazdasági 
a lakulásban mindjár t felismerte a munka
adók szervezkedésének fontosságát és a 
szakegyletek bevonásával megalakítot ta a 
Magyar Munkaadók Központját, amely első 
elnökévé választotta és ma is nagy hozzá
értéssel tölti be ezt a tisztségét. A kormányzó 
1923. kereskedelmi főtanácsossá nevezte ki 
és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége, kifejtett értékes munkásságának elisme
réséül, 1926. alelnökévé választotta. Ch. rend
kívül kiterjedt szakirodalmi és publicisztikai 
munkásságot fejt ki a magyar és külföldi 
lapokban. Főként a magyar ipari problémák 
felől ír t értelíezései és tanulmányai keltenek 
a legszélesebb körökben érdeklődést . A kor
mányzó 1927. a Kereskedelmi és Iparkama
rák képviseletében felsőházi taggá nevezte 
ki. Ch. egyike ama vezérlő egyéniségeknek, 
akik újjászervezték Csonka-Magyarország 
iparát és termelésünket a nyugat i ipari álla
mok nívójára emelték. 

Chudovszky Móric igazgató-főorvos, szül. 
Rassó (Trencsén m.), 1868 máj . 15. Közép
iskoláit Trencsénben, egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1892. orvosi oklevelet szer
zett. A bpesti tud. egyetem orvosi szakán 
éveken keresztül működöt t , mint gyakornok, 
majd mint második és később, mint első ta
nársegéd. Ugyanezen időben a Stefánia Fe
hér Kereszt-Egylet alorvosa volt. 1894. meg
szerezte a középiskolai egészségtan tanítá
sára jogosító tanári és a műtői oklevelet. 
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1895. állami utazási ösztöndíjjal középeuró
pai tanulmányutat tett. 1900. az Üj Szent 
János-kórházban, mint önkéntesorvos mű
ködött. 1902. a nagymihályi közkórház igaz
gató-főorvosává nevezték ki. 1905. ugyan
ilyen minőségben a sátoraljaújhelyi közkór
házba került. 1913. megtartott sebésztársa
sági kongresszusnak elnöke volt. A háborús 
esztendők alatt teljesített orvosi szolgálatai
nak elismeréséül megkapta a vöröskereszt 
hadiékítményes díszjelvényét, a porosz vö
röskereszt III. oszt.-nak érdemrendjét és a 
Signum Laudist. 1917. m. kir. udvari taná
csossá nevezték ki. A Kir. Orvosegyesület 
levelezőtagja, a Magyar Sebésztársaság, a 
Deutsche Geseilschaft für Chirurgie, a Société 
Intern, de la Chirurgie, a Magyar Tuberkuló
zis-Egyesület r. tagja, az Orvosi Könyvkiadó-
Társulat választmányi tagja. 

Chugyik Pál , ev. alesperes, szül. Aszód, 
1877 márc. 5. Középiskoláit Szarvason, a 
teológiát Pozsonyban végezte, ahol pappá 
szentelték. 1901. Aszód s.-lelkésze lett, ahol 
1905 óta, mint lelkész működik. A háború 
alalt, mint kat. lelkész végezte hivatását. 
tlJ24. alesperessé nevezték ki. Az Esperességi 
Gyámintézetnek elnöke, az Orsz. Földrajzi 
Társaságnak, a Prot. Irodalmi Társaságnak 
és a Luther Társaságnak tagja. A Múlt, je
len, jövő címen önálló munkája jelent meg 
és a folyóiratokba számos egyházi cikket írt. 

Cicatricis Lajos, földbirtokos, felsőházi 
tag, szül. Szentes, 1862 jan. 19. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem jogi karának hallgatója lett, ahol a 
jog- és ál lamtudományok doktorává avatták. 
1888. Csongrád vm. szolgálatában kezdte meg 
működését. 1889. megyei aljegyzővé lépett 
elő, majd főszolgabíróvá választották. 1892. 
vármegyei főjegyző lett, 1900. az alispáni 
székbe emelkedett. 1910. Csongrád vm., Sze
ged szabad kir. város és Hódmezővásárhely 
törv.-hat. város főispánjává nevezték ki. 1917. 
kormánya távozásakor megvált hivatalától. 
Az ármentesítési kérdésekben kiváló szakte
kintély és több ármentesítő és belvízszabá
lyozótársulat, valamint számos gazdasági egye
sület vezető tagja. Működését kir. tanácsosi 
címmel és a Lipót-renddel jutalmazták. A felső
házban Csongrád vármegyét képviseli. 

Cellás Tibor (báró), ügyvéd, szül. Nagy
sáros (Sáros m.), 1892. Jogi tanulmányai t 
Königsbergben és Budapesten végezte. A há
ború alatt, mint tart. hadnagy harctér i szol
gálatot teljesített és hősies magatar tásáér t a 
üagyezüst, két kisezüst és bronz vitézségi 
érmet és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 
1920. mint miniszteri megbízott, a Lengyel-
Országgal folytatott ú. n. municiótárgyalá-
sokat vezette. Bpesten folytat ügyvédi gya
korlatot. Számos főúri családnak jogtaná
csosa. Ügyvédi működése mellett értékes te
vékenységet fejt ki a magyar sport fejlesz
tésében. 

Concha Győző, egyet. ny. r. tanár , felső
házi tag, szül. Marcaltő, 1846 febr. 10. Közép
iskolai és jogi tanulmányainak befejezése u tán 
a bpesti kir. í télőtáblánál kezdte meg pálya
futását, mint joggyakornok. 1872. ügyvédi 
vizsgát tett, a budapesti tud. egyetemen ma
gántanárrá képesítették és a kolozsvári tud. 
egyetem ny. rendk, t anára lett. 1874. ny. r. 
t anár rá lépett elő. 1892. a bpesti tud. egye
temre hívták meg r. t anárnak . 1900. a Magy. 
Tud. Akadémia r. tagjává választotta, 1903. 
udv. tanácsosi címmel tüntették ki. 1913. a 
főrendiház örökös tagjává nevezte ki a ki
rály és az Akadémia történelem-filozófiai osz
tályának elnöki székét foglalta el. I rodalmi 
működése felöleli a jog majd minden ágaza
tát. Nagyértékű tanulmányain kívül számos 
pályadíjjal is koszorúzott kötete jelent meg. 
Kiválóbb önálló művei: Politika, Pulszky 
Ferenc, Brassay emlékezete, Üjkori alkotmá
nyok. 1927. a kormányzó felsőházi taggá 
nevezte ki. 

Csabai Ékes Lajos, festőművész, szül. 
Bpest, 1896. Középiskolái befejeztével Buda
pesten folytatott művészi tanulmányokat . 1925. 
a Műcsarnok tár latán több művével szerepelt, 
amelyek közül különösen a stilizált grafikai 
megoldású városrészletek és női arcképek kel
tettek komoly érdeklődést. Alkotásaival több 
pályadíjat és kitüntetést nyert . 

Csabai Uj Géza, festőművész, szül. Deb
recen, 1889 márc . 25. Bpesten, majd Pozsony
ban folytatott művészeti tanulmányokat . Ké
peivel gyakran szerepel a fővárosi kiállításo
kon. Művészetét erős színekre alapított natu
ralista előadásmód jelemzi. Táj- és arcképei
vel jelentős sikereket aratott . 

Csajthay Ferenc , a Budapest i Hír lap fő
szerkesztője, szül. Zirc, 1862. A budapest i 
egyetem jogi ka r án folytatott tanulmányai 
nak befejezése u tán a hír lapírói pályára lé
pett. 1883. a Függetlenség című napi lap szer
kesztőségének lett a tagja, ahol négy éven át 
működöt t . 1887. a Budapesti Hírlap szer
kesztőségének kötelékébe lépett, majd 1891. 
a lap felelős-, később pedig főszerkesztője 
lett. Több, mint négy évtizedes értékes hír
lapírói működése alatt rengeteg politikai, 
társadalmi és nemzetgazdasági vonatkozású 
cikke jelent meg a Budapesti Hírlap hasáb
jain, melyeket a közönség és a közélet té
nyezői mindenkor a méltán megérdemelt fi
gyelemben részesítettek. 

Csák Károly (alapi), orsz.-gyűl képviselő, 
szül. Toponár , 1869. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a bpesti tud. egyete
men jogi doktori oklevelet nyert. 1892. Zala m. 
szolgálatában kezdte meg működését . 1900. 
megyéje tiszti főügyésze lett. 1926. nyuga
lomba vonult és még ezévben az alsólendvai 
kerület egységespárti programmal országgyű
lési képviselőjévé választotta. Szépirodalmi 
és újságírói tevékenysége jelentős. Szerkesz
tője volt a Zalamegye c. pol. napi lapnak. 
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Elénk részt vett Zala megye társ. mozgal
maiban. A háború alatt hadsegélyző irodát 
létesített. Érdemeiért a II. oszt. polg. hadi
érdemkereszttel, majd a kormányfőtanácsosi 
címmel tüntették ki. 

Csáky Andor (gróf), Szepes várm. örö
kös főispánja, szül. Bpest, 1896 jún. 26. Kö
zépiskoláit és egyetemi tanulmányai t a fő
városban végezte. A háború alatt, mint had
nagy teljesített harctéri szolgálatot és számos 
kitüntetésben részesült. 1918. az ellenforra
dalmi mozgalomban Győr és Mosón vmegyék 
területén vezetőszerepe volt, majd Aradon 
résztvett a kommunizmus elleni szervezke
désben. Az aradi el lenkormány megbízásá
ból sikerült elsimítania az aradi és szegedi 
ellenforradalmárok közti éles ellentéteket. 
Később a szegedi hadügyminisztérium és a 
francia csapatok összekötő tisztje lett. A 
kommün bukása u tán átvette édesanyja öt
tevényi bir tokának vezetését, majd nagyobb 
tanulmányutakat tett. 1927. résztvett a fiu
mei nemzetközi vásár mezőgazdasági kiállí
tásán, ahol aranyéremmel tüntették ki. A 
magyar közgazdasági életben tevékeny részt 
vesz. Az Omge, a Győr vmegyei Gazdasági 
Egyesület, a Felsődunántúli Körzeti Mező-
gazd. Hitelszövetkezet és a Horticultura Mag-
termelő Szövetkezet igazg. és a Szántógép-
tulajdonosok Orsz. Szövetségének végrehajtó
bizottsági tagja. A Dunántúli Banknak (öt
té vény) elnöke. Szépirodalmi írásai a Buda
pesti Hírlapban és az Üj Időkben jelentek 
meg. 

Csáky Gusztáv (gróf), v. orsz.-gyűl. kepv. 
szül. Szepessümeg, 1883 máj . 29. Középisko
lai tanulmányainak befejezése után a bpesti, 
majd a kolozsvári tud. egyetemek jogi kará
nak hallgatója volt, ahol á l lamtudományi 
doktorrá avatták. Hosszabb külföldi tanul
mányútjáról hazatérve, a külügyminisztérium 
kötelékébe lépett és mint szerbiai diplomá
ciai attasé teljesített szolgálatot. 1908. el
hagyta hivatalát. 1910. a lőcsei kerület nem
zeti munkapárt i programmal országgyűlési 
képviselőjévé választotta. 

Csáky Imre (gróf, kőrösszegi és ador-
jáni) , ny. külügyminiszter, szül. Szepesmind-
szent 1882 febr. 16. Középiskolai tanulmányai
nak befejezése után a konzuli akadémia nö
vendéke lett. A fiumei tengerészeti hatóságnál 
kezdte meg működését. Később a skutarii fő-
konzulátuson, majd a drezdai, a szentpéter
vári, a berlini, a lipcsei és végül a bukaresti 
követségeken teljesített szolgálatot. A háború 
alatt a megszállott Varsóban tartózkodott . 
Résztvett a bresztlitovszki és a bukaresti fegy
verszüneti, valamint az általános béketárgya
lásokon. Jelentős tevékenységet fejtett ki az 
új magyar külügyi szolgálat megszervezésé
ben. 1920. a második Teleki-kormány kül
ügyminiszteri tárcáját bízták rá. 1921. az új 
határokat megállapító vegyesbizottságokat 
vezette. 

Csáky Károly, gróf, (koeroesszeghi és 
adorjáni) , lovassági tábornok, ny. honvé
delmi miniszter, szül. Szepesmindszenten. 
1873 ápr. 10. Néhai Csáky Albin grófnak, 
a nagynevű kultuszminiszternek, a főrendi
ház volt elnökének fia. Cs. a katonai pályára 
vágyott. Szülei a kassai katonai iskolában 
neveltették. 1887. a Ludovika akadémiába 
került. 1891. hadapróddá avat ták és utána 
a pápai huszárezredhez helyezték. Egész 
szolgálati idejét a honvédségnél töltötte. A 
honvéd felsőbb tiszti tanfolyam és a bécsi 
katonai hadiiskola elvégzése u tán mindenkor 
soronkívül lépett elő. Már 1899. vezérkari szol
gálatba osztották a pozsonyi V. hadtesthez, 
majd a II. honvéd lovasdandár parancsnoksá
gához és 1901. századossá lépett elő. Onnan a 
bpesti első honvédkerületi parancsnoksághoz, 
később a honvéd lovassági felügyelő mellé 
került. Közben a központi lovasiskola ta
nára is volt. Újabb csapattiszti szolgálat u tán 
1910. a honvédelmi minisztérium I. osztá
lyába osztották és egy év múlva, mint vezér-

I kari testületi őrnagyot, a honvéd lovassági 
felügyelő vezérkari főnökévé nevezték ki. 
1913. alezredessé lépett elő. A háború ki
törésekor eleinte egy lovas seregtest vezér
kari főnökeként az orosz harc téren küzdött . 
Megsebesült és súlyos betegen került vissza a 
frontról. Felgyógyulása u tán a honvédelmi 
minisztériumban nyert beosztást, de 1917. 
újból a harctérre vonult . 1915. ezredessé és 
a 7. honvéd huszárezred parancsnoka lett 
és ezrede élén a bukovinai e lőnyomulásban 
kiváló katonai műveleteket vitt véghez. Ne
véhez fűződik az Arsita-Coapri-i orosz állá
soknak kemény harcok után való elfoglalása. 
A harctéren tanúsított bátorságáért és ki tűnő 
szolgálataiért számos, magas kitüntetésben 
részesült. Megkapta az I. osztályú magyar 
érdemkeresztet, a Lipót-rend hadiékítményes 
lovagkeresztjét, a III. o. hadiékítményes vas-
koronarendet , a Vöröskereszt lovagkereszt
jét, az 1910. évi katonai érdemérmet, a jubi
leumi emlékkeresztet, az 1912—1913. évi 
emlékkeresztet, a II. oszt. német vaskeresz
tet, II. és III. oszt. porosz vöröskereszt
érmet és a finn hadikeresztet. 1919. nyuga
lomba vonult. 1923. Belicska Sándor lemon
dása u tán a kormányzó honvédelmi minisz
terré nevezte ki. Utána a közben megürese
dett gávai kerület egyhangúlag képviselőjévé 
választotta. Ezt a kerületet ma is képviseli 
a parlamentben. 1927. lovassági tábornokká 
nevezték ki. Minisztériuma élén kizáróan 
szakkérdéseknek szentelte minden munkássá
gát. Az ország legválságosabb napja iban a 
magyar hadsereg szervezése, ki tűnő fegyel
mezettségének és nívójának megteremtése 
nagyrészt Cs. kiváló katonai szaktudásának 
és példát adó katonai képességeinek ered
ménye. 1929 októberében megvált a honvé
delmi tárcától. 

Csáky Zsigmond (gróf, kőrösszegi és ador
jáni) , nyűg. al tábornagy, szül. Miskolc, 1866 
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okt. 21. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése, valamint önkéntesi évének letöltése 
után a csendőrség szolgálatába lépett. 1906. a 
magyar kir. testőrséghez osztották be. 1911. 
a bpesti csendőrséghez rendelték vissza. A fia
ború idején a tábori csendőrség parancsnoka 
lett. 1917. mint a szerbiai tábori csendőrség 
parancsnoka, Belgrádban működött . 1918. ez
redesi rangban a szegedi kerületi parancsnok
ságot vette át. A kommün alatt a vésztörvény
szék elé állították és csak nehezen tudott 
menekülni a halálos ítélet elől. A rend hely
reállításakor miniszteri felszólításra vállalta 
a csendőrség főparancsnokságát és mint ilyen, 
újjászervezte a csendőrséget. 1921. mint tá
bornok nyugalomba vonult. 1924. al táborna-
gyi rangot kapott. 

Csala János Géza, hárfaművész, zene
iskolai igazg., szül. Budapest, 1887 márc . 8. 
Középiskoláinak elvégzése u tán Kiskunfél
egyházán tanítói oklevelet szerzett. Zenei 
tanulmányait a M. Kir. Zeneakadémián vé
gezte. 1907 óta mint zenepedagógus Újpesten 
fejt ki kiváló munkásságot. Zeneirodalmi mü
vei: zenekari, női és férfikari művek, hegedű-, 
hárfatanulmányok és darabok. Az újpesti ref. 
egyház tanácsosa. 

Csaniprag István, gör. kel. esperes, püs
pöki titkár, szül. Regőce, 1871. Középisko
láit Zomborban, teológiai tanulmányai t Kar
lócán végezte. 1897. pappá szentelték. Előbb 
Zomborban, mint káplán, majd Baján, mint 
adm. plébános, 1898 óta pedig Szentendrén 
működik. Szentszéki jegyző és előadó. 1908. 
esperessé nevezték ki. 

Csanády Frigyes (vitéz, békésit, nyűg. 
gyalogsági tábornok, felsőházi tag, szül. Lai-
bach, 1861. Középiskolai és katonaiskolai 
tanulmányainak befejezése után tényleges 
katonai szolgálatba lépett. 1881. hadnaggyá, 
majd 1886. főhadnaggyá nevezték ki. 1889. 
a honvédséghez helyeztette át magát, majd 
a hadiiskolába vezényelték, amelynek elvég
zése után, mint vezérkari százados, a IV. had
test vezérkari osztályához került. 1893. az 
V. honvédkerületi parancsnokságnál műkö
dött. 1899. alezredesi rangban a honvédelem-
ügyi minisztérium osztályfőnöke lett. 1903. 
mint ezredes, előbb a 12. gy.-ezred parancs
noka volt, majd 1909. tábornokká lépett elő 
és a 73. honv. gy.-dandár parancsnokságát 
vette át. 1913. a 20. honvéd gyaloghadosztályt 
szervezte meg, amelynek élén vonult a harc
térre, ahol megsebesült. Mint lábadozó, a 
honvédelmi minisztérium hadbiztosságát ve
zette. Nemsokára ismét a harctérre vezényel
ték, nhol 1916. gyalogsági láhornoki rangban 
a 10. hadtest parancsnokságát vette át. Szá
mos ütközetet vezetett és többször kitüntette 
magút Különösen az orosz offenzívában és 
a románok elleni hadjáratban szerzett érde
meket, amelyekért a király 1917. valóságos 
belső titkos tanácsossá nevezte ki és több 
magas kitüntetéssel jutalmazta. A forradal
mak alatt, 40 évi szolgálat után nyugalomba 

vonult. A rend helyreállításakor megszervezte 
a HADRÖA-t, melynek elnöke is volt. Kato
nai érdemeiért a kormányzó vitézzé avatta, 
majd később a felsőház tagjává nevezték ki. 

Csánki Benjámin, egyet ny. r. tanár , 
szül. Füzesgyarmat, 1868 jan. 3. Középiskoláit 
és a teológiát Debrecenben végezte. Kun
hegyesen kezdte működését , majd Tisza
füred lelkipásztora lett. 1905. mint lel
kipásztor Szeghalomra került és meg
alapította a Szeghalmi Régészeti és Közműve
lődési Egyesületet. 1914. a debreceni egyete
men a vallástörténet és a keresztény erkölcs
tan tárgyköréből ny. r. t anár rá nevezték ki. 
1919—20. tanévben a hi t tudományi kar dé
kánja és 1929—30. tanévben pedig az egye
tem rektora lett. öná l lóan megjelent művei : 
Templomi beszédek, A szeghalmi ref. egyház 
emlékirata, Az emberi nem küzdelme és 
Krisztus megkísértetése, Arany János erkölcsi 
világfelfogása, A spiritizmus. Számos ér teke
zése egyházi folyóiratokban jelent meg. 

Csánky Dénes, a Szfőv. Múzeum igazga
tója, szül. Bpest, 1885 ápr . 29. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán az Iparmű
vészeti Főiskola és a bpesti tud. egyetemen 
a jogi fakultás hallgatója, majd a müncheni 
festészeti akadémia növendéke volt. Haza
térése u tán a Műemlékek Orsz. Bizottságá
nak t i tkára lett. 1912. szfőváros múzeumi 
igazgatóvá nevezték ki. Nevéhez fűződik a 
gr. Zichy Jenő-Múzeum felállítása és meg
szervezése, a fővárosi modern képsorozat 
anyagának gyarapítása. Mint festőművész, 
több önálló kiállítást rendezett. Festményeit 
nagyrészt bel- és külföldi múzeumok vásá
rolták meg és több hazai és külföldi művé
szeti díjat, illetve kitüntetést nyert . A Szfőv. 
Képzőművészeti és Múzeumi Bizottságának, 
a Szinyei Társaságnak, a Benczúr Társaság
nak stb. tagja, a Nemzeti Szalon választm. 
tagja. A szfőv. festészeti szakértője. Ismert 
szakíró. A svéd Vasa lovagrend I. o.-nak 
tulajdonosa. 

Csánki Dezső, á l lamti tkár , az Országos 
Levéltár főigazgatója, a felsőház tagja, szül. 
Füzesgyarmat , 1857 május 18. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán a bpesti tu
dományegyetem bölcsészeti karának hallga
tója volt, ahol előbb középiskolai tanári , ké
sőbb pedig bölcsészettudori oklevelet szerzett. 
1881. a Magyar Nemzeti Múzeumban mint 
napidíjas működöt t . Később az Országos 
Levéltárhoz került gyakornoki minőségben. 
1912. fokozatos előléptetések után igazgatói 
rangra emelkedett. 1919. főigazgatóvá és he
lyettes ál lamti tkárrá nevezték ki és a Ma
gyar Tudom. Akadémia II. osztályának el
nökévé választották. Az Országos Levéltár 
új épületének létrehozása érdekében számos 
külföldi tanulmányuta t tett és e téren fel
becsülhetetlen érdemeket szerzett. Tudomá
nyos működést a történelem, a földrajz, az 
irodalomtörténet és a heraldikai tudományok 
terén fejt ki. Számos tanulmányain kívül 
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megjelent főbb önálló művei: Hazánk keres
kedelmi viszonyai I. Lajos korában, Magyar
ország történelmi földrajza a Hunyadiak ko
rában, Árpád és az Árpádok, Első Mátyás 
udvara. Á levéltári közlemények c. folyóirat 
szerkesztője és megalapítója. A Magyar Tör
ténelmi Társulat és az Orsz. Magy. Gyüjte-
ményegyetem ügyv. alelnöke. 

Csányi Imre, gyógyszerész, szül. Pacsér, 
1882 aug. 10. Középiskoláit Halason, az egye
temet Bpesten végezte, ahol gyógyszerészi 
oklevelet nyert. A háború alatt harctéri szol
gálatot teljesített. A koronás arany érdemke
reszttel és a vöröskereszt II. oszt. tüntették 
ki. 1923 óta a bpesti Pálffy-gyógyszertár tu
lajdonosa. A Budapesti Gyógyszerész Testület 
választmányának tagja. 

Csányi Károly, az Iparművészet i Múzeum 
igazgatója, szül. Győr, 1873 szept. 7. A mű
egyetem elvégzése után Steindl tanár mellett, 
mint adjunktus dolgozott és főleg mű
emlékek restaurálásával foglalkozott. 1904. az 
Iparműv. Múzeum őrévé nevezték ki, később 
igazgatóvá lépett elő. Több nagyszabású ipar
művészeti kiállítást rendezett. Számos építé
szeti és művészeti tanulmányt írt. A műegye
temen a művészettörténet előadója. Munka
társa volt a Művészeti Lexikonnak. 

Csányi L. József, gyógypedagógiai int. 
igazg., szül. Bpest, 1882 nov. 8. Szobrásznak 
készült és az Orsz. Iparművészeti Iskola nö
vendéke volt. 1900. a párisi kiállításon több 
alkotásával szerepelt. Később a tanítói pá
lyára lépett. Résztvett a háborúban és több 
kitüntetésben részesült. 1924. a főváros ta
nácsa a III. ker. Gyógypedagógiai Intézet 
megszervezésével és vezetésével bízta meg, 
igazgatói minőségben. 

Csaplár Vilmos, főjegyző, szül. Fülöp
szállás, 1884 nov. 5. Középiskoláit Kecske
méten végezte és a bpesti egyetem jogi ka
rának hallgatója volt, majd ügyvédi okleve
let szerzett. Kecskeméten folytatott ügyvédi 
gyakorlatot és ezalatt városának ügyészi 
megbízottjaként is működött . Az Ügyvéd
szövetség kecskeméti osztályának pénztárno
kává választották. A háborúban főhadnagyi 
rangban teljesített szolgálatot és érdemeiért 
a Signum Laudisszal, a III. o. kat. érdem
kereszttel és a sebesülési éremmel jutalmaz
ták. 1919. Fülöpszállás vezető főjegyzőjévé 
választották meg. A járási jegyzőegyesület 
alelnöke. 

Csapó Béla, á l lamr. főfelügyelő, szül. 
Temesrékás, 1887 júl. 22. Középiskoláit Te-
mesvárott végezte, majd a nagyváradi hadap
ródiskola, később pedig a Ludovika Akadémia 
hallgatója lett. Tanulmányainak elvégzése 
után katonai pályára lápett. 1914-től a há
ború befejezéséig, mint tényleges állományú 
százados, a harctéren küzdött . Leszerelése 
után, felügyelői rangban, a rendőrség köte
lékébe lépett. 1923. a tanügyi-osztály parancs
nokává nevezték ki. A hadiékítményes ezüst 

katonai érdemérem, a hadiékítményes bronz 
katonai érdemérem (a kardokkal ) , a Károly -
csapatkereszt, a katonai jubileumi kereszt és 
az 1912—13. szolgálati emlékkereszt tulajdo
nosa. 

Csapó Ferenc (ecsedi), kir. í télőtáblai 
tanácselnök, szül. Váncsod, 1860 szept. 19. 
Középiskoláit Debrecenben, jogi tanulmányait 
a debreceni jogakadémián és a bpesti tud. 
egyetemen végezte. 1888. bírói oklevelet szer
zett. Közszolgálatát a bpesti kir. tvszéknél 
kezdte meg. 1890. a szabadkai kir. járásbíró
ság albírája lett. 1891-től a szolnoki, 1895-
től a bpesti kir. ügyészségnél, mint alügyész 
működött . 1897. a bpesti kir. keresk. és váltó-
tvszék bírájává nevezték ki. 1907. a bpesti 
kir. ítélőtábla bírája lett, végül 1917. európai 
színvonalon álló jogtudása a bpesti kir. ítélő
tábla tanácselnöki székébe emelte. 

Csapó Pál , zeneszerző, szül. Kolozsvár, 
1901 jan. 19. Középiskoláit és zenei tanulmá
nyait Bpesten végezte. A klasszikus könnyű 
muzsikával foglalkozik. Keringőit külföldön 
is játszák. 

Csarnogurszky Dezső, r.-t. ügyv.-igazg., 
szül. Nagyberény, 1892 dec. 23. Középisk. 
tanulmányai t Veszprémben végezte, majd 
1910. a Balatonvidéki Takarékpénztár szol
gálatába lépett. A háború alatt, mint tart . 
hadnagy, frontszolgálatot teljesített és a kis-
ezüst vitézségi érmet és a Signum Laudist 
kapta meg. 1921. a banknak ügyvezető igaz
gatója lett. Cs. tevékeny részt vett a balaton-
melléki idegenforgalom kiépítésében. Mező
gazdasági kölcsöneivel eredményesen mozdí
totta elő a fajbaromfi- és szarvasmarha-
tenyésztést. A siófoki önk. tűzoltóegylet fő
parancsnoka, közs. képv.-test. tag, az Omke 
kerületi elnöke, a Balatoni Gyógyfürdők és 
Szállodák r.-t. igazig, tagja. 

Csárszky István, prelátus , esztergomi 
kanonok, író, szül. Egbell, 1870 dec. 13. Kö
zépiskolái befejezése u tán a bécsi egyete
men teológiai tanulmányokat folytatott. 1893. 
pappá szentelték. Tanulmányai t Bécsben és 
Jeruzsálemben folytatta tovább. 1895. a je
ruzsálemi osztrák-magyar za rándokház al
igazgatója, 1897. igazgatója lett. 1899. teoló
giai doktorátust szerzett. Hazatérése u tán 
előbb Bpesten segédlelkész, majd esztergomi 
főszentszéki jegyző, később érseki titkár, 
1904. pápai titkos kamarás , 1911. pedig her-
cegprímási irodaigazgató, 1915. a bécsi Páz
mány-intézet kormányzója lett. Kánaán és 
Izrael címen egyháztudományi munká t , s az 
Egyházi Közlönyben több cikket és ismer
tetést írt. 

Császár Elemér, egyet. ny . r. t aná r , szül. 
Bpest, 1874 aug. 27. Középiskolai és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte, majd a tanári 
és bölcsészdoktori oklevél megszerzése után, 
1897. a bpesti I. kerületi, 1908. a gyakorló
gimnázium tanára lett. Ugyanakkor a bpesti 
egyetem m.-tanárrá képesítette. 1909. a M. 
Tud. Akadémia lev. tagjává választotta. 1913. 
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a Kisfaludy Társaság, 1920. pedig a Petőfi 
Társaság választotta rendes tagjai sorába, s 
egyben alelnökévé is. 1918. a pozsonyi, 1923. 
a bpesti egyetemen a magyar irodalomtör
ténet tanára, 1922/23. az előbbi bölcs, kará
nak dékáni tisztségét viselte. Az 1920—22-ig 
fennállott M. Orsz. Színművészeti Tanácsnak 
előbb ügyv. alelnöke, majd elnöke volt. 1929 
óta az Egyetemi Nyomda alelnöke. Az Iro
dalomtörténeti Közlemények és az Irodalom
történeti Füzetek szerkesztője, számos iro
dalmi társaság rendes és tb. tagja. Művészeti 
és irodalmi folyóiratokba állandóan értékes 
esztétikai, irodalomtörténeti és kritikai cik
keket ír. Értékes és mélyreható irodalom
történeti és esztétikai működését a Petőfi 
Társaság a Tőzsde nagydíjával (1925), a 
Kisfaludy Társaság pedig a Greguss-díjjal 
tüntette ki. Önálló művei: Firenzei praera-
faelisták, Verseghy Ferenc,. Mikes Török
országi Levelei, A középkori szobrászat és 
festészet története, A deákos iskola, Besse
nyei természetérzéke, Katona Lajos, A német 
költészet hatása a magyarra, Shakespeare és 
a magyar költészet, Arany János, Arany Já
nos képzelete, Ányos Pál, Bessenyei akadé
miai törekvései, Az irodalmi kritika, Kis
faludy Sándor, A magyar-hun mondák mai 
állásának kérdése, Bayer József, A magyar 
kritika története, A magyar irodalom fejlő
dése (megjelent franciául és olaszul is), A 
magyar regény története, Tompa Mihály, 
Zalán futása, A magyar irodalomtörténet 
százéves fejlődése, A magyar irodalom jel
lemző vonásai (franciául is), A XIX. század 
nagy magyar költői, stb., stb., kimagasló ál
lomásai egy értékes és gazdag munkásságban 
eltöltött életnek. 

Császár Ferenc (kolgyáni), építész, a m. 
kir. felső építőipariskola tanára, szül. Buda
pest, 1879 máj. 4. A bpesti piaristák gimná
ziumának elvégzése után a műegyetemet 
hallgatta, ahol 1901. építészi oklevelet szer
zett. Parisban folytatta tanulmányait , majd 
különböző magánépítkezéseknél tevékenyke
dett. 1907. önállósította magát. 1911. kine
vezték a felsőipariskolába tanárnak. 1912. 
törvényszéki hites szakértő, 1922. árvaszéki 
szakértő, 1928. a tűzoltótiszti tanfolyam épí
tési szakelőadója lett. Élénk társadalmi és 
tudományos működést fejt ki. A Magyar Szö
vetség és a Kelenfödi Kaszinó alelnöke, a 
Budapest Fürdőváros-Egyesület, a Közegész
ségügyi Egyesület választmányi tagja és 
a Történelmi Társulat alapító tagja. 
Megjelent művei: A gazdaságos építkezés 
nemzeti s ipari vonatkozásban (1921., Hol-
lán-díj), Gazdaságos építőanyagok és szer
kezetek (1922., Kossuth közgazdasági díj), 
Építőipari anyagtan (1926, Fit t ler-érem), 
Tűzvédelmi építéstan (1929). Ezenkívül sok 
szakcikke jelent meg különböző folyóiratok
ban. Tulajdonosa a II. oszt. német vaske
resztnek, a III. oszt. kat. érdemkeresztnek, a 

Signum Laudisnak, a Károly-csapatkereszt· 
nek és a jubileumi keresztnek. 

Császár József, szeminár iumi rektor , 
szül. Zalaszentgyörgy, 1869 okt. 15. Közép
iskoláit Szombathelyen, egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte. Pappá szentelése u tán 1893. 
Lentibe, 1894. Szombathelyre került , ahol 
1896—1904. székeskáptalani karkáplán és a 
Szombathelyi Újság felelős szerkesztője volt. 
1904. teológiai tanár , 1910. zsinati vizsgáló, 
1912. szentszéki bíró és a Kat. Tanítók Fe
gyelmi Tanácsának tagja lett. 1913. cenzor 
és a Vigilantia bizottság tagja, 1919. szemi
nár iumi vagyonkezelő és 1920 óta a szom
bathelyi szeminárium rektora . 1922. értékes 
hitbuzgalmi munkásságának elismeréséül c. 
kanonokká nevezték ki. 

Csaiáry Béla, min. tan., szül. Pozsony, 
1878 máj . 4-én. Iskoláit Pozsonyban és 
Nagyváradon végezte, majd a bpesti tud. 
egyetemen jogtudori oklevelet nyert . 1901. a 
belügyminisztérium szolgálatába lépett, ahol 
ezidőszerint a vármegyei osztály vezetője. 
Résztvett a háborúban. Hősies magatar tá
sáért több kitüntetésben részesült. 1924. a 
kormány megbízásából, a területekben meg
osztott közületek vagyoni viszonyainak ren
dezése tárgyában Romániával , majd 1927. 
u.-ebben a tárgyban az S. H. S. á l lammal kö
tött egyezmények végrehajtásánál kormány
biztosként működöt t és hozzáértő munkájá
val, kiváló képességeivel értékes szolgálato
kat tett hazájának. 

Csató Ferenc, ügyvéd, a Magyar Légi
forgalmi r.-t., M. F . T. R. stb. ügyésze, szül. 
Mátészalkán, 1887. A budapesti , berlini, pá
risi egyetemen végezte t anu lmánya i t és 
1913. ügyvédi oklevelet szerzett. Utána Vá-
zsonyi Vilmos, néhai igazságügyminiszter 
ügyvédi i rodá jának vezetője lett. Később ön
álló i rodát nyitot t és az utóbbi évek néhány 
föltűnést kel tő bűnügyében szerepelt védő
ként . Cs. védte többek közt Blumenste in Jó 
zsefet és Károlyt, akik Pa r i sban kötvények 
hamisí tásával káros í to t ták meg a magyar 
államot. Szerepelt a koronarontás i , Szalámi. 
Wiener Commercial Bank stb. ügyekben. 

Csathó Kálmán, író, szül. Bpest, 1881. 
okt. 13. A magyar kisváros életének és a 
magyar tör ténelmi osztály p rob lémáinak 
írója, aki személyes tapasztalatai alap
ján tárja fel alakjainak hibáit. Rokon
szenves figuráiban t ípusokat kíván olvasóinak 
megmutatni . Leányalakjai különösen meg
kapó színekkel festődnek meg. Előadásmódja 
kifejező és magyaros. Eddig 21 önálló kö
tete jelent meg. öná l ló művei: Varjú a 
toronyórán, Leányok, anyák, nagyanyák, 
Ibolyka, Mikor az öregek fiatalok voltak, 
Most kél a nap, Földiekkel játszó égi tüne
mény, Blanche, vagy a szegény rokon. Szín
darabjai jobbára regényeinek dramatizál t át
dolgozásai. Színművei: Te csak pipálj Ladá
nyi, Lilla, Az új rokon, A házasságok az ég 
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ben köttetnek, a Nemzeti Színház előadásában 
kerültek színre. 

Csávossy Elemér, gimn. tanár , szül. 
Bobda, 1883 okt. 24. Kalocsán és Kalksburg-
ban végezte középiskoláit, majd az innsbrucki 
egyetemen a teológia hallgatója volt. A bu
dapesti egyetemen te*te le a fizika-matemati
kái szakvizsgát. A kalocsai Szt. István-inté
zet tanárává és főfelügyelőjévé nevezték ki, 
1924—1927. a Jézus Társaság ta r tomány
főnöke volt. Jelenleg Kalocsán gimn. és in
tézeti főfelügyelő. Közreműködött a Manréza 
első magyar lelkigyakorlatos ház megalapí
tásában és az első magyar-kínai misszió szer
vezésében. Művei: bölcseleti és aszkétikus 
könyvek és cikkek. 

Csécsy-Nagy József, ny. miniszteri ta
nácsos, szül. 1876 júl. 14. Egyetemi tanulmá
nyainak elvégzése u tán doktori oklevelet 
szerzett. 1900. a kereskedelmi minisztérium 
segédfogalmazójává nevezték ki, hol 18 évi 
szolgálat után miniszteri tanácsossá lépett 

elő. Akkor nyugalomba vonult és a kereske
delmi minisztérium hivatalos lapjának, a 
Közgazdasági Értesítő, majd a Hitel c. köz
gazdasági lap főszerkesztője lett. Ugyancsak 
megalapítása óta főszerkesztője a Magyar 
Detektív c. képes folyóiratnak és felelős szer
kesztője a Közgazdaság c. tudósí tónak. Cs. 
évek óta értékes szakirodalmi munkásságot 
fejt ki. A képesítéshez kötött iparokról c. 
munkája hézagpótló volt. Autólexikon c. ér
tékes szakkönyvet szerkesztett. Szépirodalom
mal is foglalkozik. A Pápa—csornai és a 
Pécs—bátaszéki helyi érdekű vasút kormány
biztosa. 

Csécsi-Nagy Miklós, ügyvéd, jószágigaz
gató, szül. Szatmár, 1865 szept. 2. Tanulmá
nyainak befejezése után a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár tisztviselője lett, majd a Ká
rolyi Alajos-féle hagyatéki uradalmak szol
gálatába lépett, ahol jogtanácsos és jó
szágigazgató lett. A lelencügy országos 
szervezése és államosítása körül szerzett ér
demeiért a Ferenc József-rend lovagkereszt
jével tüntették ki. Nagy érdemeket szerzett 
a József Főherceg Szanatórium Egyesület lé
tesítése és országos szervezése körül. A köz
jótékonysági ügyek körüli érdemeinek elis
meréséül az udv. tanácsosi címet kap ta meg 
és a Józsefvárosi Kör elnökévé választották. 
A józsefvárosi Községi Polgári Párt megala
pítója, amelynek programmjával a töv.-hat. 
bizottság tagja lett. Mint politikai életünk 
jelentékeny tényezője, eredményesen mun
kálkodott az olasz-magyar barátság kimélyí-
lésén és ezért az olasz király 1926. az olasz 
koronarend parancsnoki tiszti keresztjével 
tüntette ki. Közgazdasági téren is hasznos te
vékenységet fejt ki és nagy szaktudásával 
több ipari vállalat és pénzintézet igazgatósá
gában irányító szerepet játszik. 

Cseh Andor, kerület i rendőrorvos, szül. 
Csopak, 1891 dec. 1. Tanulmányai t Bpesten 
végezte. A háború alatt, mint hadnagyorvos 

teljesített szolgálatot. Kitüntetései: Signum 
Laudis a kardokkal , II. o. ezüst vitézségi 
érem, Károly-csapatkereszt, sebesülési érem. 
A leszerelés u tán az egyik fővárosi szanató
r iumban működöt t , majd 1921. a rendőrség 
orvoskarának tagja lett és mint ilyen, a fő
kapitányság rendőrfőorvosi hivatalában nyert 
beosztást. A kir. magyar Orvosegyesület és 
a M. O. N. E. tagja. 

Cseh András, ügyvéd, szül. 1889, Szász
régen. Középiskolái u tán a kolozsvári tud. 
egyetemen végezte jogi tanulmányai t . U. o. 
1912. szerezte doktori oklevelét. 1922. ügy
védi vizsgát tett. A háborúban, mint hadbíró
főhadnagy szolgált. Megkapta az a rany ér
demkeresztet. A kémkedési és hazaárulási 
perekben szerepelt védőként. Főként bün
tetőügyekkel foglalkozik. 

Cseh Jenő, kir. közjegyzőhelyettes, ügy
véd, szül. Kisgörbő, 1881. Tanulmányainak 
befejezése u tán közjegyzői pályára lépett és 
ügyvédi oklevelet szerzett. A IX. ker. katoli
kus népszövetség helyi csop. igazgatója. A 
Foederatio Emericana Urbana Corp. priorja, 
a XX. ker. keresztény községi pár t és a fe
rencvárosi Polgári Kör elnöke. 

Csch-Szombathy László, városi tisztifő
orvos, szül. Bőny, 1864. Középiskoláit Po
zsonyban, egyetemi tanulmányai t Bpesten vé
gezte, ahol 1889. orvosi diplomát nyert . Pá
lyáját a fővárosban kezdte, ahol hét éven 
át folytatott gyakorlatot . 1894. Pápán tele
pedett le, ahol 1911. városi tisztifőorvossá 
választották meg. A háború alatt, mint kór
házi főorvos működöt t és több kitüntetés
ben részesült. A Társadalombiztosí tó főor
vosa, iskolaorvos, a helybeli tüdőgondozó 

intézet elnöke, a református egyház főgond-
noka, volt vm. bizottsági tag és a városi 
képviselőtestület tagja. 

Csejthey Lajos, j á r . tisztiorvos, gerely
vető ba jnok és rekorder , szül. Dömötöri, 
1895 febr. 14. 1919. kezdett a t lé t ikával fog
lalkozni és sorra nyer te Magyarország ge
relyvető bajnokságait . Külföldön sokat sze
repelt és Berlinből, Parisból, Kopenhágá-
ból értékes t iszteletdíjakat hozot t haza. 

Csekó Gábor, főkáptalani nagyprépost, 
szül. Gombospuszta, 1844. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán az egri hittudo
mányi főiskola növendéke lett. 1867. pappá 
szentelték. 1900. főesperessé és c. préposttá 
nevezték ki. 1902. egri kanonok lett. 1921. 
nagypréposti méltóságba emelkedett. Eredmé
nyesen foglalkozik a hitéleti és valláspedagó
giai irodalommal. A Papok vezércsillaga c. 
francia mű Cs. fordí tásában jelent meg. Hiva
talból tagja a felsőháznak. 

Csekonics Iván (gróf, zsombolyai és ja-
novai), nyűg. rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter, szül. Zsombolya, 1876 dec. 
31. Középiskolai tanulmányainak befejezése 
u tán egyetemi hallgató lett és államtudományi 
doktorátust szerzett. 1900. az osztrák-magyar 
diplomácia szolgálatába lépett és a Szentszék-
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nél, majd Szentpétervárott, Parisban, London
ban, Washingtonban, Stockholmban és Bu
karestben nyert beosztást. 1902 óta cs. és kir. 
kamarás. A háború alatt, mint II. o. követségi 
tanácsos Konstantinápolybai , végül Varsóban 
működött. 1920. rendk. követté és megh. mi
niszterré nevezték ki. 1923. nyugalomba vo
nult. Az örökösjogú családok tagjai a felső
házba póttagnak választották meg. Publicisz
tikai és közgazdasági tevékenységet fejt ki. 
A Magyar-Lengyei Kereskedelmi Kamara el
nöke. Számos bel- és külföldi érdemrend tu
lajdonosa. 

Csekonics Sándor (gróf, zsombolyai és ja-
novai), nagybirtokos, volt főrendiházi tag, 
szül. Zsombolya, 1872 aug. 5. Középiskolái 
elvégzése után a bpesti tud. egyetem jogi 
karának hallgatója lett, ahol jogtudorrá 
avatták. Cs. és kir. kamarás . Hosszú időn 
át tagja volt a főrendiháznak és egy ideig 
annak jegyzőjeként működött . > 

Csengery Ferenc János egyet. ny. r. ta
nár, szül. Szatmár, 1856 okt. 2. Tanulmányai t 
Szatmáron, Debrecenben és Bpesten végezte. 
Egy ideig vidéken tanároskodott , majd 1884— 
1896. a bpesti gyakorlógimnáziumban mű
ködött. 1890. a bpesti egyet, m.-tanára, 1892. 
a Magy. Tud. Akadémia levelezőtagja lett. 
1896. a kolozsvári egyetem klasszika-filoló
giai tanszékére hívták meg. A filozófiai kar
nak két izben volt dékánja. A kolozsvári egye
tem Szegedre helyezése u tán 1924—25., mint 
az egyetem rektora működött . 1920. a Magy. 
Tud. Akadémia r. tagjává, a La Fontaine-
Társaság elnökévé választotta. Számos tanul
mánya és értekezése jelent meg a Magyar 
Nyelvőrben, a Magyar Pedagógiában, a Phil. 
Közlönyben és egyéb tudományos folyóira
tokban. Költői műfordításaiért a Kisfaludu-
Túrsaság elnökévé választotta. Latin és gö
rög klasszikusokat magyarázatokkal kiadott 
és avatott tollal magyarra fordított. Főbb 
munkái: Aischylos, Sophokles és Euripi
des drámái, Catullus, Tibullus, Propertius 
és Horatius költeményei, Pindaros ódái, 
Goethe Iphigeniája és Tassója. Legújabban 
Homeros lliását ültette át. Homirosról mo
nográfiát is írt; Latin nyelvtanai és Olvasó
könyvei elsőrangú iskolai könyvek. A római 
irodalom történetét is ki tűnően megírta. 

Csengery Kálmán, tvszéki tanácselnök, 
szül. Várpalotán, 1869. A soproni l íceumban 
és a budapesti tud. egyetemen végezte isko
láit. 1892. lépett a bírói pályára a székesfehér
vári törvényszék joggyakornokaként. Utána 
az egri tvszéknél, majd a világosi és nagy-
kátai járásbíróságnál működött . 1912. he
lyezték a budapesti büntetőtörvényszékhez. 
1919—1920. az egyik gyorsított tanács élén 
vezette a kommunistapöröket. 1921. tanács
elnökké nevezték ki és jelenleg fellebbviteli 
ügyekben ítélkezik. 

Csengey Miklós, kúr ia i bíró, szül. Vár
palotán, 1872 aug. 23, ahol atyja községi 
jegyző volt. Középiskoláit a soproni ev. ly-

ceumban végezte. Utána a budapesti tud. 
egyetemen folytatta jogi tanulmányait és 
1898. doktori oklevelet szerzett. Közvetlenül 
azután a bíróság szolgálatába lépett és mint 
joggyakornokat a Kúriára, majd az ítélőtáb
lára osztották be tanácsjegyzőként. 1900. a 
gödöllői járásbíróság albírájává nevezték ki 
és két év u tán megint a Kúriához rendelték 
be tanácsjegyzői minőségben. 1910. a pest
vidéki törvényszék bírájává lépett elő. A há
borúban, mint népfelkelőhadnagy teljesített 
szolgálatot. 1916. a pestvidéki törvényszék
hez került vissza, ahol mint főtárgyalási és 
esküdtbírósági elnök működöt t . 1923. a buda
pesti ítélőtábla, 1927. pedig a Kúria bírájává 
nevezték ki. Jelenleg az 7. büntető tanácsban 
bíráskodik. Sok politikai jellegű, sajtó- és 
egyéb bűnügyekben szerepelt előadóként. 
Nagy jogi képzettség és alaposság jellemzi 
íléletszerkesztéseit. 

Csengődy Lajos, ev. lelkész, szül. Sza
badka, 1894 jún. 1. Középiskoláit szülőváro
sában, a teológiát Pozsonyban, egyet, tanul
mányai t Bpesten végezte. Tanulmányainak 
befejeztével Bpesten mint segédlelkész mű
ködött . A háborúban mint betegápoló kato
nai szolgálatot teljesített. 1920—1924. mint 
püspöki másodlelkész, 1924—1925. mint csák
vári lelkész működöt t és 1925 óta Salgótar
ján lelkésze. Az egyházi lapok munkatársa . 
A helybeli Munka c. lap segédszerkesztője. 
Lélek halhatatlansága címen vallásfilozófiai 
tanulmánya jelent meg. A városi képv.-test. 
tagja. Az óvodabizottság elnöke. A nógrádi 
ev. lelkészegyesület elnöke. A dunáninneni 
egyházkerület tb. jegyzője. 

Csépány Géza, ügyvéd, v. orszgy. képv., 
szül. Eger, 1850 máj . 19. Középiskoláit és 
jogi tanulmányai t Egerben végezte, 1871-ben 
az egri jogász segélyegylet elnökévé válasz
tatott , majd ügyvédi oklevelének megszer
zése u tán Egerben, később Hatvanban ügy
védi irodát nyitott. Mint a vmegyei ellenzék 
egyik vezére, megszervezte a gyöngyöspatai 
választókerületben a független és 48-as pár
tot. 1905. a kerület Cs.-t választotta képvise
lőjévé, aki par lament i felszólalásaiban a 
48-as pár t programmjának megvalósítását 
követelte. Az 1906. évi választás alkalmával 
ismét mandá tumhoz jutott, majd 1908. kilé
pett a koalíciós pár tból és 19 képviselőtársá
val megalakítot ta a 48-as balpártot , amely
nek alelnöke lett. Az 1910. évi választáson 
elvesztette mandá tumá t és ezután a parla
menten kívül folytatta megkezdett munká
já t és a választójog érdekében országszerte 
hatalmas agitációt folytatott. Hatvan, a köz
ség érdekében kifejtett munkásságáért dísz
polgárává választotta. Az árvaszék tb. ügyé
sze, a községi képv.-test. tagja, a kat. auto
nóm hitközség világi elnöke, a vmegyei törv.-
hat. biz. örökös tagja. 

Csépány József, gazd. tanácsos , szül. 
Gyöngyösön, 1891 márc. 4. Tanulmányainak 
elvégzése u tán szülővárosában telepedett le. 
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ahol 1916. városi képviselőtestületi taggá 
választották. Ettől kezdve erős várospolitikai 
tevékenységet fejt ki és lankadat lanul küzd 
városának gazdasági érdekeiért. Értékes és 
önzetlen munkásságáért 1923. gazd. taná
csossá nevezték ki. A Gyöngyösi Üjvüág c. 
lap felelős szerkesztője és alapítója. Az Örsz. 
Gazd. Egyesületnek és a Szőlősgazdák Orsz. 
Egyesületének alapító tagja. Minden vissza
élés és túlkapás ellen folytatott igazságos 
küzdelmeiért a város életének közszeretetben 
álló tagja. 

Cséplő Ernő, a Balatoni Szöv. igazgatója, 
szül. Fonó, 1876 márc . 10. Tanulmányai t 
Kaposvárott és Bpesten végezte, majd a hír
lapírói pályára lépett. Tagja volt a Magyar 
Gazdaszövetség szerkesztőségének. 1906-tól 
kezdve a balatoni fürdőhelyek érdekében 
erős propagandát kezídett különböző szak
lapokban. Ugyanez évben a Balatoni Szöv. 
vezető t i tkárává választották és megindította 
a Balaton c. havi képes folyóiratot, amely
nek azóta szerkesztője. 1920. a Balatoni 
Szöv. igazgatójává választották. 

Cser István, ál lamr. detektívfőfelügyelő, 
a közigazgatási osztály detektívcsoportjának 
vezetője, szül. Kurd, 1878 márc. 9. Iskolai 
tanulmányait Bpesten végezte. 1902. lépett a 
rendőrség kötelékébe. Előbb az erkölcsren
dészeti osztályon, majd a főkapitányságon 
működött . A kommün után a politikai cso
port vezetésével bízták meg, utóbb hosszú 
időn keresztül Pécs városának a szerb meg
szállás után volt detektívfőfelügyelője, majd 
Bpestre rendelték vissza és a közigazgatási 
csoport élére állították. 

Cser Károly, szobrászművész, sziii. Buda
pest, 1880 dec. 2. Középiskoláit és képző
művészeti tanulmányait Budapesten végezte. 
A Műcsarnokban kiállított Győztes c. szobrát 
a Szépművészeti Múzeum vásárolta meg. 
1911. Sebesült c. szobrával a Ferenczi nagy
díjat nyerte el, Kossuth szobrát pedig Nyír
egyháza vásárolta meg. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és orosz fogságba 
esett. Hazatérve gyűjteményes kiállítást ren
dezett a Belvederben. Résztvett a Tisza-pályá
zaton és jutalomdíjat nyert. Hősi emlékmű
vei Vácott, Sásdon és Szalkszentmártonban 
állanak. Művészetében a ri tmikus mozgás len
dülete uralkodik a tömegen. Számos díj nyer
tese, a K. U. T. és a Képzőművészeti Egye
sület tagja. 

Cserba Elemér, polgármester, szül. Baja, 
1876 márc. 15. Középiskoláit Baján és Hód
mezővásárhelyen, egyet, tanulmányait Kolozs
várott végezte. Ügyvédi vizsgája után előbb 
Újpesten, majd 1907 óta Rákospalotán foly
tatott ügyvédi tevékenységet és csakhamar 
ismertté tette nevét. 1923. a község várossá 
való átalakulásakor, mely tény az ő fárad
hatatlan és lelkes munkásságának is köszön
hető, Rákospalota első polgármestere lett. 
Polgármestersége alatt a város erőteljes fej
lődésnek indult. Rendeztette az utcákat, fel

építtette a vágóhidat, polg. leány- és fiúisko
lát, elemi iskolákat, stb. létesített. Megkezdte 
a vízvezeték és csatornázás előmunkálatait, 
megalapította a Stefánia Szöv. fiókját, a 
Mentőegyesületet és Tüdőgondozót is létesí
tett. Élénk hír lapírói működést fejtett ki, a 
Rákospalotai Hírlapnak szerkesztője volt, a 
rákospalotai kaszinónak, a Cserkészszövetség
nek, stb. díszelnöke. 

Csere Lajos, á l lamr. detektívfelügyelő, az 
V. ker. kapitányság detektív-csoportjának ve
zetője, szül. Fájsz, 1884. aug. 20. Iskolai ta
nulmányai t Kalocsán végezte. 1912. a rend
őrség szolgálatába lépett. Mint nyomozó szá
mos sikert ért el. 1928. az V. ker. kapitányság 
detektív-csoportjának vezetőjévé nevezték ki. 

Cserey Adolf, természetbúvár , szül. Besz
tercebánya, 1851 okt. 28. Középiskoláinak be
fejezése után, mint a Cisztercita-rend tagja, 
a tanár i pályára lépett. 1885. a rendből kilé
pett és a Selmecbányái ev. lyceumban, majd 
a kassai, később az egri főreáliskolában ta
nított. 1903. a bpesti VII. ker. főgimnázium 
és 1911. a II. ker . főreáliskola tanára . Kőzet
tani, természetrajzi és gazdasági szaktanul
mányai a szakfolyóiratokban jelentek meg. 
A Tudományos Zsebkönyvtár k iadásában 
több munkája jelent meg. Főmunkája , me
lyet Jávorka Sándor társaságában írt : Nö
vényhatározó címen 4 kiadást ért el. 

Cserép József, egyet. ny. rk. t aná r és író, 
szül. Kiskunfélegyháza, 1858. Középiskolái
nak elvégzése u tán a budapest i bölcsészet-
kari egyetemen folytatta tanulmányai t és a 
magyar, latin, görög philológiából tanár i ok
levelet, majd doktorátust szerzett. Tanulmá
nyainak befejezése után, 1893. egyet, magán
tanári képesítéssel működöt t a kolozsvári, 
1898-tól a bpdapesti tud. egyetemnél s 1912. 
rendkív. tanári címet nyert. Az egyetemmel 
kapcsolatos tanárképző előadójaként 13 évig 
működöt t . Pedagógiai működése mellett je
lentős tudományos irodalmi munkásságot 
is folytat. í r t latin nyelvtant, olvasó és gya
korló könyveket, Homérosi nyelvtant , latin 
s t í lusgyakorlatokat és stilisztikát. Kiadta Sa-
lustius Catillináját és Jugurtháját , Horatiust, 
Ovidiust, Julius Caesart, Vergiliust, Cicero 2 
beszédét iskolai használatra . Megjelent érte
kezései: Határidő-számítás a rómaiaknál, Ju
lius Caesar commentariusainak folytatásai 
és Asinius Pollio (Akadémiai kiadás) , Sallus-
tius összes művei latin és magyar nyelven 
(Magy. Tud. Ak. cl. phil. biz.), De PelasgiS 
Etruscisque, De Madiarorum ac Pelasgorum 
origine, A magyarok eredete (A turáni népek 
őshazája és ókori története.). Sokat jár t kül
földön, főként Görögországban és közzétette 
Homeros Ithakája c. értekezését. Ezenkívül 
számos előadásban és hír lapi cikkben ismer
tette a magyarok eredetére vonatkozó kor
szakalkotó fölfedezését a magyarok őshazá
járól és ókori történetéről s erre vonatkozó 
teljes műve „Nemzetünk két ágbeli magyar
ság egysége" 1930 elején fog megjelenni. 
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Csergő Hugó, író, szül. Bpest, 1877. Az 
egyetem jogi fakultásának elvégzése u tán az 
újságírói pályára lépett. A Fővárosi Lapok, 
majd a Pesti Napló munkatársa, később a 
Polgár c. estilapnak szerkesztője lett. Utóbb 
a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott. 
1929. nagy érdeklődést és feltűnést keltettek 
az Esti Kurir c. estilapban közreadott A há
ború igazi okai és Ami a Höferből kimaradt 
c. cikksorozatai. Értékes irodalmi munkássá
got fejtett ki, nagy számmal jelentek meg 
versei és novellái. Színdarabjai különböző 
színházakban jelentős sikert arattak. 1907. a 
főváros Ferenc József-díját nyerte el. Verses 
kötete: Versek. Elbeszélései: Az utolsó felvo
nás, Levelek, amiket meg nem írunk, A mi 
szívünk asszonyai. Színdarabjai: A lovag úr, 
Felszerelem, Az első hajnal. 

Cserhalmi Jenő, szobrászművész, szül. 
Gödöllő, 1877 okt. 6. Középiskoláinak elvég
zése után az Iparművészeti Iskola növendéke 
lett, majd Münchenben folytatta tanulmá
nyait. Később a műemlékek védelmének ta
nulmányozására Európa minden jelentősebb 
államában hosszabb időt töltött. 1922. a 
Bpest szfőv. tanácsa a főv. műemlékek fel
ügyeletével bízta meg. Értékes hézagpótló 
munkát végzett a műemlékek kultúrtörté-
nelmi adatainak feldolgozásával. Ezen jelen
tőségteljes munkálkodása mellett nem szű
nik meg alkotó munkakészsége s egymás
után viszi tárlatra azokat a műveit, amelyek
kel nevet szerzett művészetének. A Műcsar
nok állandó kiállítója. Ferkó c. szobrával 
élénk feltűnést keltett. Jelentősebb alkotásai: 
Bilincs, Anyóka, Leányakt, Férfifej (tanul
mány), Menekülő, Ujnemzedék, Trianon, Elé
gia, Memento, Könyörgés, Farsang, Viharban, 
Moll akkordok, Bachanália, Anyánk (tanul
mány) c. szobrai. Művészetének i ránya: az 
új idők szellemétől áthatott neo-barokkplasz-
tika.· Szereti a lendületes mozgást. Elismert 
aktszobrász. 

Csermely G3^ula, író. Tanu lmánya inak 
befejezése után mint újságíró kezdte pálya
futását. Novellái különböző napi lapokban és 
folyóiratokban tűntek fel. Több nagyobb ter
jedelmű regény szerzője, önálló művei: A top-
tini nász, Vörös kérdőjel, Kölcsönkapott fény, 
Mantovai jóslat, Ami két miatyánk között 
van, Adieu Madame. írói egyéniségét figurális 
gazdaság, érdekes meseszövés és közvetlen 
előadásmód jellemzi. 

Csermely János, festőművész, szül. Bu
dapest, 1882 aug. 24. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után az Orsz. Magy. Ipar
művészeti Iskola növendéke lett. 1902. az 
Orsz. Magy. Képzőműv. Főiskolában foly
tatta tanulmányait. Az állami tanulmányi 
ösztöndíjon kívül 1905. a báró dr. Kohner 
Adolf szolnoki ösztöndíját is elnyerte. Balló 
Ede, Zemplényi Tivadar és Ferency Károly 
mesterek voltak tanárai. 1908—10. Kalota
szeg vidékén tanulmányozta a népéletet. In
nen eredő festményeivel nagy sikerei voltak. 

1911. Bpesten festőiskolát nyitott. 1916. a 
Képzőművészeti Társulat megvette Aggódás c. 
festményét, amely a Műcsarnok tanácstermé
ben nyert elhelyezést. Festészeti i ránya mo
dern, magyaros. A Nemzeti Szalonnak 1912 
óta alapító, a Független Művészek Társaságá
nak 1928 óta rendes tagja. 

Csersja Andor, zenekri t ikus, szül. Bpest, 
1885 ápr. 24. Az Est zeneművészeti rovatának 
vezetője, a magyar zenekritikusok egyik leg-
kiválóbbja. Mindenkor komoly figyelemre 
méltatott kri t ikáin kívül, ismertebb önálló 
munkái : Salome, Parsival, Wilde Breviárium 
és Beethoven Breviárium. 

Cserna István, orvos, tanársegéd, szül. 
Bpest, 1890 ápr. 27. Középiskoláit és az egye
temet Bpesten végezte, ahol orvostudományi 
oklevelet szerzett. Mint gyakornok az egye
tem ált. kórbonctani intézetében kezdte meg 
működését . 1912. az egyetem Hőgyes pálya
díját, majd az Orvostanhallgatóik önképző 
és Segélyegyesületének évi tudományos pá
lyadíját nyerte el és állami ösztöndíjjal F ran 
ciaországban végzett tanulmányokat . 1913. 
került a Jendrassik-klinikára. A háború alatt 
a Vöröskereszt kórházvonatán mint főorvos 
teljesített szolgálatot és számos bel- és kül
földi kitüntetéssel jutalmazták. 1919. a Jend-
rassik-klinikán tanársegéddé nevezték ki, majd 
1923. a Herzog-klinika tanársegéde lett. 1928 
óta mint a Charité poliklinika II. belosztá-
lyának főorvosa működik. Jelentős szakiro
dalmi munkásságot fejt ki. 

Csernyánszky Aladár (kiscsernai), ügy
véd, ny. kúriai bíró, szül. Nyitrán, 1866 
márc. 7. Középiskoláinak befejezése u tán 
Budapesten jogi tanulmányokat folytatott. 
Ügyvédjelölti gyakorlatát Polónyi Géza — a 
nagy kriminalista — irodájában szerezte, 
melynek — mint ügyvéd — vezetője is volt. 
Néhány évi ügyvédi gyakorlat u tán igazság
ügyi szolgálatba lépett. 22 éven át volt a 
kir. ügyészség tagja. 1916. a budapest i kir. 
ügyészség vezetője lett. 1918. kúriai bíróvá 
nevezték ki. Nyugalombavonulása, 1920 óta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. Mint legelőke
lőbb jogászaink egyike, több nagy bűnper
ben mint védő szerepelt. Jelentős polgári 
ügyekben is működik. Több jogi tanulmá
nya jelent meg. Értékes igazságügyi mun
kásságának elismeréséül a II. oszt. polgári 
érdemkereszttel tüntet ték ki a háború alatt. 

Csetényi József, h í r lapíró , a Pesti Hír
lap közgazdasági szerkesztője, szül. 1876. Új
ságírói működését a Budapesti Hírlap köte
lékében kezdte. 1913. a Pesti Hírlap szerkesz
tőségének tagja lett és azóta szerkeszti a lap 
közgazdasági rovatát . Számos önálló köz
gazdasági műve jelent meg. Mint műgyűjtő is 
közismert. A XVI. és XVII. századbeli hol
land, flamand, olasz és osztrák festőktől szár
mazó képekből értékes gyűjteménye van. Ke
leti szőnyegritkaságokat is előszeretettel 
gyűjt. 
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Csik József, orsz.-gyül. képviselő, szül. 
Muzsla, 1891. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése u tán a bpesti tud. egyetem teoló
giai ka r án hittudori oklevelet nyert. 1916. 
pappá szentelték. 1926. a kapuvári kerület 
keresztény gazdasági programmal orsz.-gyűl. 
képviselőjévé választotta. A ker. szoc. szak
szervezetek irányításában, valamint a kath. 
népszövetség kiépítésében jelentős szerepet 
töltött be. A Keresztényszocialista Földmun
kások és Földművesek Országos Szövetségé
nek főtitkára. Cikkeit különböző folyóiratok 
és napilapok közlik. 

Csiky Imre, í télőtáblai bíró, szül. Kecs
keméten, 1873. Szülővárosában végezte kö
zép- és főiskoláit. 1895. jogi pályára lépett. 
Fehértemplomban, Bácskulán, Kaposvárott 
és Szabadkán bíráskodott . 1919. a szerb ha
tóságok eskümegtagadás miatt kiutasították. 
Budapestre menekült, hol azóta a büntető
törvényszék vádtanácsában dolgozik. A kor
mányzó ítélőtáblai bírói címmel tüntette ki. 
Cs. az utóbbi évek nagyszabású politikai jel
legű bűnpereinek vádtanácsi tárgyalásain sze
repelt előadóként. 

Csiky Jenő (vitéz), szegedi m. kir . bör
tönigazgató, szül. Székelyudvarhely, 1884 okt. 
δ. Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Buda
pesten végezte. A háborúban mint tartalékos 
főhadnagy teljesített frontszolgálatot, a bronz 
és az ezüst Signum Laudist, a III. o. katonai 
érdemkeresztet, a II. o. német vaskeresztet és 
a Károly-csapatkeresztet kapta. A külföldi 
börtönintézményeket tanulmányozta. 1910. 
Szegeden börtönügyi fogalmazó, 1921. pedig 
börtönigazgató lett. 

Csiky Károly trvszéki bíró, tb. táblabíró , 
kúriai tanácsjegyző, szül. Marosvásárhely, 
1886 máj . 28. Középiskolai tanulmányai t 
Marosvásárhelyen, egyetemi tanulmányai t 
. Kolozsvárott végezte. Tanulmányai befeje
zése után bírói pályára lépett. 1908. Maros
vásárhelyen volt jegyzőgyakornok. 1912. le
telte az egyesített bírói és ügyvédi vizsgát, 
majd Aradra került jegyzőként. 1915. albíró 
lett Marosvásárhelyen, két évvel később meg
kapta bírói kinevezését. 1920. a bpesti polg. 
törvényszékhez került, ahonnan 1928. a kúria 
VII. polg. tanácsához osztották be tanács
jegyzőként. 1926. könyve jelent meg a kény-
szeregyességi jogról. 

Csillag Gyula, ügyvéd, szül. Mezőtúr, 
1884. Középiskolái után a budapesti tud. 
egyetemen végezte jogi tanulmányait . 1905. 
jogtudor lett. 1909. ügyvédi vizsgát tett. A 
háborút mint főhadnagy küzdötte végig. 
Többször kitüntették. Különféle jogi szak
lapokban több tanulmányt írt, alapos felké
szültséggel. A Jacopo di Palma híres festmény 
körül keletkezett perben feltűnést keltett vé
delmével. 

Csilléry András, v. miniszter, a Társada
lombiztosító igazgató-főorvosa, szül. Bpest, 
1883 okt. 22. Orvosi tanulmányai t a bpesti 
tud. egyetemen végezte, ahol 1908. nyert 

doktori oklevelet. 1909. tisztiorvosi, 1911. 
iskolaorvosi és középiskolai egészségtanta
nári képesítést szerzett. 1908—1911-ig, mint 
tényleges honvédorvos szolgált s mint ezred-
orvos helyeztetett nyugál lományba. A háború 
kitörésekor önként jelentkezett és mint ez
redorvosfőnök teljesített arcvonalbeli szol
gálatot. Számos kitüntetés tulajdonosa. 1915. 
a honvédelmi minisztérium egészségügyi osz
tá lyába rendelték be, hol az egészségügyi 
intézetek szervezését i rányítot ta . 1918. törzs
orvossá léptették elő. A prole tárura lom alatt 
az ellenforradalmi szervezkedésnek állt az 
élére. Feladatot vállalt az 1919 augusztus 6-i 
puccs kivitelében s a Peidl-kormány eltávo
lí tásában. A Friedrich-kabinetben, mint nép
egészségügyi miniszter az ország leromlott 
egészségügyi viszonyainak rendezése és a 
népjóléti minisztérium reorganizációja terén 
fejtett ki eredményes működést . 1920 óta 
tagja a főváros törvényhatósági bizottságá
nak. 1922. Budapest északi kerülete nemzet
gyűlési képviselővé választotta, majd 1927. 
ugyanezen kerület országgyűlési képviselője 
lett. A városházán és a par lamentben főké
pen közegészségügyi és közigazgatási ügyek
ben, továbbá tanügyi és szociálpolitikai té
ren szerepel. A Keresztény Községi Pártnak, 
valamint a Keresztény Gazdasági pártnak 
vezető tagja. Egyik megalapí tója a Magyar 
Orvosok Nemzeti Egyesületének, melynek 
1922 óta ügyvezető igazgatója. Megalapítója 
és főszerkesztője a ΜΟΝΕ Orvostársadalmi 
Szemlének. Az orvostársadalom többi szer
vezetében s a különböző tudományos egye
sületekben odaadással dolgozik. 1927. az 
Országos Orvos Szövetség elnökévé válasz
totta. Ε fontos tisztében rövidesen megala
pozta a szövetség orvosi nyugdíjintézetét. 
Számos fontos kérdést tűzött napi rendre , mint 
a kuruzslás elleni küzdelmet, a művi vetélé
sek korlátozását és a lakásegészségügyet. A 
közegészségügy érdekében kifejtett munkás
ságáért 1927. az Országos Közegészségügyi 
Tanács rk. tagjává nevezték ki. Fontos sze
repet vitt a társadalmi biztosítással kapcso
latos újabb törvények megalkotásánál s az 
ilyen vonatkozású közintézmények szerveze
tének reorganizálásánál. 1928. az Országos 
Társadalombiztosí tó Intézet igazgató-főorvo
sává nevezték ki s ezért m a n d á t u m á r ó l le
mondot t . 1929. a népjóléti miniszter a 
fogászati ügyek kormánybiz tosává nevezte ki 
országos hatáskörrel . 

Csilléry Béla, min. tanácsos, szfőv. pénz-
ügyigazg., szül. Kiskunfélegyháza, 1879 jún. 
23. Középiskoláinak elvégzése u tán a buda
pesti egyetemen 1902. jogi doktorá tus t szer
zett. Működését 1904. a bpesti adófelügye
lőségnél mint pénzügyi fogalmazógyakornok 
kezdte meg. 1907. p.-ü. fogalmazóvá nevez
ték ki, majd 1909. mint segédti tkár a p.-ü. 
minisz tér iumba a közgazdasági és vasútügy
osztályba helyezték. 1923. min . tanácsossá 
nevezték ki és megbízták az adóügyi útmu-
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tató- és ellenörzőhivatal főnökének helyet
tesítésével. 1926. p.-ü.-igazgatóvá lépett elő. 
1927. átvette az újonnan megszervezett bu
dapesti p.-ü.-igazgatóság vezetését. Nagy 
szakértelmét és képzettségét felsőbb helyről 
több ízben vették igénybe fontos pénzügyi 
kérdések elintézésénél. A háború alatt a p.-ü. 
miniszter számos gazdasági a lakula t hiva
talos ellenőrzésével bízta meg. A forrada
lom után részt vett a kommunis ta-üzemek 
felszámolási munkálata iban és megszervezte 
a forgalmiadó ellenőrzését. Ugyancsak tevé
keny részt vett a szfőv. p.-ü.-igazgatóság 
megszervezésében. Érdemeinek elismeréséül 
a II. o. polg. hadiérdemkereszttel tüntet ték 
ki. 

Csiszarik János, c. püspök, r. k. követ 
és meghatalmazott miniszter, szül. Vörös-
klastromban, 1860 nov. 16. Atyja az eper
jesi káptalan jószágfelügyelője volt. Gimná
ziumi tanulmányait több felvidéki városban 
végezte. Mint a kassai egyházmegye pap
növendéke, a wieni Pázmáneumba és 1882. 
rövid káplánkodás után a wieni Auguszti-
nieumba került. 1889. avatták a bécsi tud. 
egyetemen hittudorrá, majd még ezévben 
a kassai püspöki papnöveldében theológiai 
tanár és tanulmányi felügyelő lett, hol 
1904-ig működött. 1893. udvari káplánná ne
vezték ki. Mint theológiai tanár ugyúttal az 
Orsolya Szüzek leánynevelő intézetnek hit
oktatója és a tanítónőképző intézetben a 
német nyelv és irodalom tanára volt. Ezidő-
ben élénk közéleti és irodalmi tevékenységet 
fejt ki. Kassa képviselőtestületének választó 
tagja volt. 1906. a volt magyar-osztrák nagy
követséghez került, hol 1911. annak egyház
jogi tanácsosa lett. 1906. pápai kamarássá , 
1910. pápai prelátussá és veszprémi kano
nokká nevezték ki és megkapta a Ferenc 
József-rend középkeresztjét. 1916. a király 
almissai c. püspökké nevezte ki . Amidőn az 
olaszok a háborúba beleavatkoztak, Cs-t a 
közös külügyminisztériumba osztották be, 
hol a likvidációig teljesített szolgálatot. 1920. 
a magyar külügyminisztériumba került és 
mint rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter, az egyházpolitikai ügyek referense. 
Sok évi közéleti működése alatt sokszor igen 
fontos diplomáciai kiküldetésben volt része. 
A közös külügyminisztérium Orosz-Lengyei, 
Törökországba, a magyar külügyminiszté
rium 1920. Hollandiába, Í923. Varsóba küldte 
politikai misszióval. 1928. a new-yorki Szent 
István-templom felszentelésén mint a magyar 
kormány és a bíbornok hercegprímás képvi
selője jelent meg. Utána meglátogatott több 
mint 50 amerikai kath. egyházat. A nagy
műveltségű püspök, aki nyolc európai nyel
ven beszél, az utóbbi évek során nagymér
tékben hozzájárult a külföld érdeklődésének 
felkeltéséhez a magyar ügyek iránt. 

Csiszér János (zsákodi), szobrászművész, 
szül. Héjjasfalva, 1883 ápr. 28. Középiskoláit 
Székelyudvarhelyen, az iparművészeti iskolát 

Budapesten és a Képzőművészeti Akadémiát 
Parisban végezte. Hazatérése után Zala 
György műtermében dolgozott, majd önálló 
műtermet nyitott és a Haladó Művészek 1000 
koronás ösztöndíjában részesült. Főleg kis
plasztikát és síremlékeket készített. Nagy 
Emiiné síremlékét az Orsz. Műemlékek Bi
zottsága ha táskörébe vonta. Görgei Artúr szob
rát a Szépművészeti Múzeum, a Swerdström 
Walborg mellszobrát pedig a Stokholmi Nem
zeti Múzeum vásárolta meg. A városligeti 
jégpálya Jéghokki-érem pályázatának I. dí
ját nyerte. Eötvös Károlyról készült mellszob
rát a bpesti izr. hitközség vásárolta meg. Az 
utolsó tábori lap c. szobra a Fővárosi Mú
zeum tulajdonába került . Csontfaragványaival 
Angliában és Amerikában nagy sikereket ara
tott. 1920. Hor thy Miklós fővezér emlékpla
kettjeit készítette el. 1922. Nemzeti dal című 
márványszobrát a londoni British Múzeum 
vásárolta meg. Számos hősi emlékszobrot ké
szített. Dorogon felállított szobra az ország 
egyik legnagyobb hősi emlékműve. Cs. készí
tette el a sokgyermekes anyák juta lmazására 
szolgáló plakettet. Ismertebb mellszobrai: Hu
szár Károly, Hatvány József br., Tóth 
Imre stb. A párisi világkiállításra Székelyud
varhely részére díszedényeket és díszkandal
lókat készített. Klasszikus i rányban dolgozik. 
Művészetében a natural izmus viszi a főszere
pet. Az Orsz. Képzőművészeti Egyesületnek 
választmányi tagja, a Vakokat Gyámolító In
tézetnek igazg. tagja. Szakcikkei különböző 
folyóiratokban és a Falusi Esték c. lapban 
jelentek meg. 

Csitáry G. Emil , városi főjegyző, szül, 
Székesfehérvár, 1892. Középiskolai tanulmá
nyai befejezése u tán jogi tanulmányokat foly
tatott és jogtudori oklevelet szerzett. 1915. mint 
polgármesteri t i tkár Székesfehérvár szolgála
tába lépett. 1917. az aljegyzői, majd a főjegy
zői teendők ellátásával bízták meg. 1918. gaz
dasági tanácsnokká, 1920. főjegyzővé válasz
tották. Hat éven át belső munka tá r sa volt a 
Székesfehérvári Hírlapnak és ez idő alatt szá
mos értékes szépirodalmi és politikai cikke 
látott napvilágot e lap hasábjain. Éveken ke
resztül bejáró tanárként taní tot ta a székesfe
hérvári felsőkereskedelmi iskolában a közgaz
daságtani ismereteket. 

Csizinszky Ágost, kúr ia i bíró, szül. Ró
zsahegyen, 1861 szept. 26. Középiskoláit Besz
tercebányán, jogi tanulmányai t a pozsonyi 
jogakadémián végezte. A pozsonyi törvény
szék kötelékében lépett igazságügyi szolgá
latba, majd a nagyszombati és malaczkai já
rásbíróságnál működöt t . Később a budapesti 
ítélőtábla fogalmazójává, onnan Beregszászra 
és Nyitrára alügyésszé, majd Nagyszombatra 
az ügyészség vezetőjévé és főügyészhelyet
tessé nevezték ki. Utána a szegedi és budapest i 
ítélőtábla bírájává lépett elő és kúriai bírói 
rangra emelték. Azóta a Kúria I. büntető
tanácsában működik. Legismertebb sajtójogá
szaink egyike, aki az utóbbi évek során szá-
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mos politikai jellegű bűnper ítéletszerkesztő 
bírója volt. Bírói munkáját rendkívüli ala-
possság és széleskörű jogi tudás jellemzi. A 
Jogtudományi Közlöny és a Büntetőjog Tára 
c. folyóiratokba írja értékes dolgozatait. 

Csizmadia András, kisgazda, orszgyül. 
képviselő, szül. Orosháza, 1872. Nagy érde
meket szerzeit gazdatársainál azzal, hogy a 
háború alatt a hadbavonul tak bi r tokán a 
termelés folyamatosságát biztosította. Ezen 
tevékenységéért 1916. a földmívelésügyi mi
nisztérium elismerését köszönőiratban fejezte 
ki. Hathatósan közreműködöt t az Orosházai 
Kisbirtokos Szövetség megalapításában, amely
nek azóta is elnöke. A második nemzetgyű
lésbe a kisgazdapárt programmjával az oros
házai kerület választotta be, az országgyű
lésbe ugyancsak az orosházai kerület kül
dötte be egységespárti programmal . 

Csizmazia Endre (somogyi), ügyvéd, v. 
orsz.-gyűl. képviselő, szül. Székelyudvarhely, 
1869 szept. 27. Egyetemi tanulmányai elvég
zése után egyesített bírói és ügyvédi vizsgát 
telt. Tanulmányai befejezése u tán a soproni 
bíróságnál működött , majd 1906. politikával 
kezdett foglalkozni és Sopron képviselője 
lett a függetlenségi és 48-as pár t p rogramm
jával. A fővárosban újságírással is foglalko
zott és évekig a Magyarország munka tá rsa 
volt. 1914. ismét a törvényhozás tagja lett, 
a siklósi kerület választotta képviselőjévé. 
A kommün ideje alatt sok üldöztetésben 
volt része és egyideig fogságban is tartották, 
de sikerült Pozsonyba szöknie. A diktatúra 
bukása után visszatért Budapestre és azóta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. 

Csók István, festőművész, akadémiai ta
nár, szül. Pusztaegres, 1865 lebr. 13. Kö
zépiskoláinak elvégzése u tán a müncheni 
mintarajziskola növendéke lett, majd külön
böző müncheni és párisi mestereknél foly
tatta tanulmányait. Első sikerét 1899. Paris
ban aratta. Attól kezdve sikerrel szerepelt 
úgy Bpesten, mint a külföldön. A dunántúl i 
népélet témaköréből vette motívumait . Leg
kedvesebb modellje Züzi nevű kislánya volt. 
A róla festett képek Cs. munkásságának leg
szebb termékei. Később áttért az aktfestésre, 
majd a biblikus tárgyú kompozíciókra, ame
lyekben tehetsége már teljes gazdagságában 
bontakozott ki. Cs. Szinnyei-Merse és Rippl-
Rónai mellett a francia impresszionizmus 
legkiválóbb magyar képviselője. Színezésé
nek és technikájának közvetlensége, ritmi-
kájának könnyed bája sokszor Renoir leg
jobb alkotásait is felülmúlja. A natural izmus 
béklyói alól h a m a r felszabadult és mindent 
alárendelt a festőiességnek. Képeinek ezüstös 
tónusa, alakjainak szinte éteri ködszerűsége 
és színeinek káprázatos vibrálása szuggesz-
ciót keltő. Cs. a ma élő magyar festőművé
szek egyik legeredetibb tehetsége, akinek ne
vét világszerte ismerik és elismerik. Mun
kásságának számos nagyértékű termékét, 

közlük az Úrvacsora, Báthory Erzsébet, 
Öcsényi menyecske, stb. képét az állam vá
sárolta meg különböző bpesti és vidéki mú
zeumok számára. Számos nagy képe van 
római, velencei, flórenci, párisi, stb. múzeu
mokban, úgyszintén műgyűjtők birtokában. 
Honny soit qui mal y pence c. világhírű 
festménye a Fővárosi Múzeum képtárát dí
szíti. Munkásságát számos értékes kitünte
téssel, köztük több arany- és ezüstéremmel 
juta lmazták Bpesten, Parisban, Bécsben, 
Münchenben, Amsterdamban, Antwerpenben 
és San-Franciskóban. Mint a Képzőművészeti 
Akadémia tanára , értékes pedagógiai tevé
kenységet fej ki. Számos művészi és tár
sadalmi egyesület élén áll. Az Orsz. Képzö-
műv. Tanács tagja, a Szinyei-Merse Társaság 
elnöke. A Lipót-rend lovagja. 

Csóka István, festőművész, szül. Gár
dony (Fejér m.), 1897 jan. 2. Középiskoláinak 
befejezése u tán a Képzőművészeti Akadémia 
hallgatója lett. A Műcsarnok állandó kiállí
tója és résztvett Spanyol-, Lengyel-, Olasz-
és Svédország reprezentatív kiállításain. Dé-
nesfán készült, leginkább a népéletből merí
tett képei legsikeresebb alkotásai közé tar
toznak. Jelentősebb művei: Menekülés, Édes
anyám, Delelő, Dénesfai út, Júdás, Föld
munkás és Régi levelek. A Szinyei Társaság 
kitüntető elismerésében részesítette, Impresz-
szionista, világos, élénk színek jellemzik. 

Csóka Lajos, reáigimn. tanár , szül. Ga-
ramtanásd, 1885 dec. 13. Középiskoláit Esz
tergomban, egyetemi tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol fii. doktorrá avatták. A VIII. ker. 
áll. Zrínyi Miklós reálgimnázium tanára . A 
háborús évek alatt teljesített harctér i szolgá
latainak elismeréséül megkapta a Signum 
Laudist és a Károly-csapatkeresztet. Budapest 
Szfőv. törv.-hat. biz. tagja, a Kath. Tanár
egyesület és a Tanárok Nemzeti Szövetségé
nek igazg. tagja, Felsőviziváros r. k. Egyház
község Tanácsának tagja, a Foederat io Eme-
ricana Ginsia corporatio priorja. Jelentékeny 
irodalmi tevékenységet fejt ki, mint a Magyar 
Kultúra c. folyóirat munkatársa . Történelmi 
és történetpolitikai cikkeket ír„ 

Csoknyay János , városi főügyész, szül 
Pápa, 1875. Középiskoláit Veszprémben, jogi 
tanulmányai t a bpesti egyetemen végezte, ahol 
jogtudori oklevelet szerzett. 1902. ügyvédi 
vizsgát tett, majd Pápán ügyvédi i rodát nyi
tott. A város közéletében érdemes tevékeny
séget fejt ki. 1909. városi főügyész lett. Vár
megy ebizottsági tag, az Eszterházy-uradalom 
ügyésze. Elnöke a Pápai Felsővárosi Olvasó
körnek és a városi tűzoltótestületnek. 

Csontó Dezső, városi tanácsnok, szül. 
Miskolc, 1880 okt. 11. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a bpesti tud. egye
temen ál lamtudományi államvizsgát tett. 1903. 
Miskolc városnál kezdte meg hivatali pálya
futását. 1915. a Közélelmezési Hivatal vezeté
sét vette kezébe. 1916. városi tanácsnokká 
nevezték ki. Az összeomlás u tán a városi gaz-
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dasági ügyosztály vezetésével bízták meg. A 
város tulajdonát képező fürdőket kezeli. 

Csontos Imre, gazdálkodó, országgyűl. 
képviselő, szül. Karcag, 1860. Tanulmányai t 
szülővárosában végezte. Ifjú korától kezdve 
gazdálkodik. Mindkét nemzetgyűlésnek tagja 
volt. A karcagi kerület egységespárti program
mal választotta orsz.-gyűl. képviselőjévé. A 
földreformnak kerületében történt végrehaj
tása körül jelentős tevékenységet fejtett ki. 
Községi képv.-testületi és vm.-i törv,-hat. biz. 
tag. A M. K. Sz. volt alelnöke. 

Csopey Dénes, kir. kúriai bíró, szül. 
Huszt, 1873 október 7. Tanulmánya i t az 
Ç.Ç,Ï\ jogakadémiái és. a bpesti egyetemen 
vesézte, ahol 1898. doktor rá avat ták. Pálva-
futását, mint a bpesti kir. törvényszék jog
gyakornoka, 1895. kezdte, 1901. albíróvá, 
1908 törvényszéki bíróvá nevezték ki. 1910. 
a büntetőtörvényszék vizsgálóbírája lett. 
1917. táblabíróvá lépett elő és az igazság-
ügyminisztériumban nyer t beosztást. 1926. 
e beosztásnak fenntartása mellett kúr ia i bí
róvá nevezték ki. Ezidőszerint mint az igaz-
ságügyminiscztérium bűnügyi osztályának fő
nöke teljesít szolgálatot. 

Csorba Ferenc (szakátsii), ny. államtit
kár, szül. Bpest. 1862 jún. 24. Egyetemi ta
nulmányainak elvégzése u tán jogtudorrá 
avatták és ügyvédi oklevelet szerzett. A köz
hivatali pályára lépett és a kultuszminiszté
rium jogioktatási, egyházi, majd törv. elő
készítő osztályának főnöke volt. Államtit
kári rangban vonult nyugalomba. Egyidőben 
élénk szerepet játszott Bpest és Somogy m. 
törv.-hatóságának munkájában. Munkatársa 
a Budapesti Szemlének, amelyben számos 
jogi, szociális, pedagógiai és bölcsészeli 
cikke jelent meg. Önálló munká i : Passautól 
Budapestig csónakon, A közgazdaságtan 
alapfogalmai, Az alapítvány jogi fogalma, 
A demokrácia és a mai Magyarország, Euró
pai szavaink etimológiai szótára és A királyi 
kegyúri jog és a mai helyzet. 

Csorba Gábor, nyűg. MÁV. üzletvezető, 
BHÉV. igazg., szül. Kecskemét, 1865. m á r a 
9. Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 
a MÁV. szolgálatába lépett. Temesváron a 
háború alatt a MÁV. ottani üzletvezetőségé
nek vezetője volt s e szolgálata közben a há
ború után a románok elmozdították állásá
ból. Jelenleg a BHÉV.-nél, mint igazgató mű
ködik, élénk társadalmi tevékenységet foly
tat. A Külügyi Társaság rendes tagja, a BHÉV. 
Otthonának elnöke, a Magyar Revíziós Liga 
igazgatója és a Délvidéki Otthon választm. 
tagja. Értékes közszolgálati rniik&àêséïiek el
ismeréséül kir. tanácsossá nevezték ki. 

Csorba Géza, szobrászművész, szül. 1892. 
Tanulmányait Bpesten és külföldön végezte. 
Egyike a legeredetibb modern magyar szob
rászoknak. Műveit tömörség és kifejező erő 
jellemzik. 1922. és 1923. rendezett kollektív 
kiállításán nagy sikert aratott . 1928. el
nyerte a székesfővárosnak Ady Endre sír

emlékére hirdetet t pályázatát . Ezidőszerint 
egy magyar Pan theonon dolgozik. 

Csorba György, gimn. igazg., szül. Mis
kolc, 1869 dec. 9. Középiskolai tanulmányai
nak befejezése u tán a bpesti tud. egyetem 
bölcsészeti ka rának hallgatója volt. 1898. a 
debreceni reálgimnáziumban kezdte tanári 
működését. 1908. iskolája igazgatójává nevez
ték ki. A fizika és a csillagászati földrajz te
rén matematika-irodalmi munkásságot fejt ki. 
30 éves szolgálatának jubi leuma alkalmával 
kormányzói elismerésben részesült. 

Csortos Gyula, színművész, szül. Mun
kács, 1883. Tanu lmánya inak befejezése u t án 
pályájá t , ffiiftt segédjegyx« kexdte \neg So\l-
vadker ten, majd rövid idővel később vissza
tért a fővárosba és ott a sz íniakadémia nö
vendéke lett. Az akadémia elvégzése u t án 
Debrecenben, majd Temesvárot t színészke
dett, a h o n n a n a Budapest i Vígoperához szer
ződött. A Vígopera megszűnése u tán a Víg
színháznál működöt t hosszú ideig, majd a 
Magyar Színházhoz szerződött. 1927. a má r 
k i tűnő nevű színművészt a Nemzeti Szín
ház szerződtette tagjává, ahol azóta is mű
ködik. Jellemszínészi szerepeiben, a magyar 
sz ínműjátszásban eddig még soha nem lá
tott művészi a lakí tás t nyúj tot t és az ország 
legnagyobb színművészei sorába emelkedett . 
Alakjait megrázó verizmussal eleveníti meg, 
de sohasem csap túlzásba ábrázo lásukban . 

Csuday Dezső, egyetemi m.-tanár, szül. 
Győr, 1852 szept. 11. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése u tán 1871. a csorna-pre-
montrei kanonokrendbe lépett. 1875. főgim
náziumi tanár lett Szombathelyen, 1893 a 
Nemzeti Múzeum codexosztályának segéd
őrévé nevezték ki. 1894. a budapesti tud. 
egyetem magántanár rá képesítette. 1901. ki
lépett a rendből. 1920. nyugdíjazták. Szá
mos történelmi és födrajzi mű szerzője. 
Tankönyveket is írt. Ismertebb munká i : 
/1 honfoglalás kezdete és befejezése, A 
legújabb kor története, az Uránia kiadásá
ban jelent meg, 46 földrajzi és történelmi elő
adás. A Magyarok történelme c. művét né
metre is lefordították. A legújabb kor törté
nete és a Nagy Képes Világtörténet c. mun
káknak társszerzője volt. Jelenleg egy terje
delmes történelmi tanulmányon dolgozik. 

Csudnay Emil, főkonzul, szül. Budapest , 
1884 nov. 16. Tanulmányainak befejezése u tán 
hosszú tanulmányutakat tett Német- és Fran
ciaországban. A háború alatt a hadianyago
kat gyártó vállalatokat vezette. 1923. Lettor
szág képviseletét, mint konzul vette át, később 
íűkom\i \ lá lépett e\ö. Ι θ Μ . koííaáB.ytaívác.s<as,v 
címmel tüntették ki. Jelentős tevékenységet 
fejt ki Magyarország és Lettország kereske
delmi kapcsolatának kimélyítésében. 

Csukássy Elemér, festőművész, szül. 
Bpest, 1876 ápr. 7. A Képzőművészeti Akadé
mia elvégzése u tán Németországban hosszabb 
tanulmányuta t tett, ahol főképen a modern 
mestereket tanulmányozta. Hazatérve ál landó 
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kiállítója lett a Műcsarnoknak. Mindig a mo
dern irányzat felé törekedve igyekezett egyé
niségét kifejezni. Művészetét széles, nagy for
mák és pasztellszerű színezés jellemzi. A mo
dern irányba való haladásának egyik legmar
kánsabb alkotását, az Anya c. képét a Fő
városi Múzeum vásárolta meg. Számos képe 
előkelő magyar magángyűjtők kezei között 
van. Nevezetesebb alkotásai: önarckép, Sze
relem, Búcsúsok, János evangélista, A kubi
kusok, stb. A Képzőművészeti Egyesület tagja. 
A Nemzeti Szalon alapító tagja. 

Csukássy Lóránt , ügyvéd, szül. Győr, 
1888. okt. 14. Középiskoláinak elvégzése után 
jogot tanult a bpesti tud. egyetemen és 1912. 
jogtudori oklevelet nyert . Mint tartalékos hu
szárfőhadnagy végigküzdötte a háborút és a 
Signum Laudis, bronz vitézségi érem, sebe
sülési érem és a Károly-csapatkereszt kitün
tetésekben részesült. 1919. ügyvédi oklevelet 
szerzett és megnyitotta ügyvédi irodáját. 1924. 
elvégezte a gazd. egyetemet és azóta gazd. és 
birtokügyekkel foglalkozik. Ügyésze a Falu-
szövetségnek, a Pátria Nőegyletnek és még 
számos előkelő intézetnek, jogtanácsosa gr. 
Károlyi György, a Bábái Bay családnak, a pre
montrei prépostságnak stb., stb. Az Ügyvédi 
Kamara forgalmiadó kivető bizottságnak elő
adója. Beutazta egész Európát , kisebb jogi 
értekezéseket írt, gazd. kérdésekkel foglalko
zik írásban és nyilvános előadásokon. Győr, 
Mosón és Pozsony váregye tb. ügyésze. 

Csukási Mór, szül. Budapesten, 1879 nov. 
26. A budapesti tud. egyetemen 1903. sze
rezte jogtudori oklevelét. 1906. avatták ügy
véddé. A háborút mint főhadnagy küzdötte 
végig. Megsebesült és megkapta a bronz, a 
kis- és nagyezüst érmet, a Károly-csapat-
keresztet s a sebesülési érmet. Több szaklap 
és napilap közölte cikkeit. Nagy szerepet vitt 
a vasutasság mozgalmaiban, mint a Vasúti 
Fűtők Országos Szövetségének ügyésze és a 
Vontatás című szaklap szerkesztője. Mint 
büntetőjogász számos nagyobb bűnperben sze
repelt védői minőségben. Főként kártérítési 
perek képviseletével tette nevét ismertté, ezek 
között is közismert a néhai Molnár József 
világhírű magyar festőművész hagyatékának 
elhamvadásából és a Somogyi-Bacsó gyilkos
ságra vonatkozó film elkobzásából származó 
perek. 

Csupor István (szentgyörgyvölgyi), min. 
tan., szül. Telki (Pest. m.), 1884. júl, 3. Kö
zépiskoláit Pozsonyban, egyet, tanulmányait 
Bpesten és Kolozsvárott végezte. Közigazga
tási pályafutását 1906. Hont vármegyénél 
kezdte. 1908. mint főispáni titkár, állami szol
gálatba lépett. 1914. a belügyminisztérium ki-
hágási osztályába osztották be. 1926. az ál
lamrendőrségi osztály vezetőhelyettese lett. 
1929 óta min. tanácsosi rangban a közjogi 
osztályt vezeti. A Magyar Ornitológiai Szö
vetségnek alelnöke, a Nemzeti Vadász Véd
egylet választm. tagja. 

Csupor József, szfvi tanácsnok, szül. Bu
dapest , 1872. Középiskolai és egyet, tanul
mánya inak befejezése u t án a bpesti egye
temen jog tudor rá avat ták . 1895. lépett a fő
város szolgálatába és működését a közok
tatásügyi ügyosztá lyban kezdte meg. A hi
vatali ranglé t rán gyorsan emelkedve a fő
város közgyűlése 1913. t anácsnokká válasz
tot ta meg és a ka tona i ügyosztály vezetésé
vel bízta meg. A háború alat t rendkívüli 
nagy munkásságot fejtett ki a mozgósítás
sal és a sorozásokkal kapcsolatos polgári 
hatósági hivatalos el járások terén. A ka
tonaügyosztály éléről a közegészségi ügy
osztályba ment át, ahol működésének 2 esz
tendejére esett a közkórházi gyógyszerüze
mek házikezelésbe való vétele, a kötelező ra
vatalozás in tézményének életbeléptetése, 
végül a temetkezések községi kezelésbe vé
tele. 1918. a pénzügyi ügyosztály vezetését 
vette át, melyet rövid megszakítással közel 
11 éven át vezetett. Ebben a minőségében 
különböző új adónemekkel pótol ta a csök
kenő közjövedelmeket, s a külföldi hitele
zőkkel egyezségeket létesített a főváros szer
ződéses kötelezettségeinek halasz tására . 
Nagy érdemeket szerzett az ideiglenes jel
legű párisi és baseli, valamint 1925. az os-
tendei egyezség lé t rehozásában. Ezek az 
egyezségek eredményezték, hogy 1926. a fő
város húszmill ió dol láros kölcsönére húsz
nál több előkelő külföldi pénzcsoport tett 
előnyös ajánlatot . Ez volt utolsó tényke
dése a pénzügyi ügyosztályban, mer t az
után különleges megbízatással a helyettes 
alpolgármesteri teendőket látta el, mely be
osztásában jelenleg is közmegelégedésre 
működik . 

Csuppay Lajos, polg. leányisk. igazg., szül. 
Szentes, 1878 márc . 6. Középiskoláit szülővá
rosában, a főiskolát Budapesten végezte. 
1900—1921. Kismartonban működöt t . 1926 
óta, mint a soproni állami polgári leányiskola 
igazgatója fejt ki értékes pedagógiai tevékeny
séget. A Frankenburg Irodalmi Kör igazgató 
tanácsosa, öná l ló művei : Az Ausztriához csa
tolt területek közoktatási ügye és Sopron vá
ros ismertetése. 

Czabalay Kálmán, a Közmunkák Taná
csának alelnöke, szül. Putnok, 1875 nov. 1. 
Tanulmányainak befejezése és doktori okle
velének elnyerése u tán a honv. minisztérium 
kötelékébe lépett. 1895. a Közmunkák Taná
csához helyezték át. 1918. min. tanácsossá 
nevezték ki. 1921 óta az elnökhelyettesi 
ügykör teendőit végzi. A városfejlesztés, a 
fontosabb szociális és közegészségügyi kér
dések megoldása érdekében jelentős tevé
kenységet fejtett ki. Érdemeiér t számos el
ismerésben és kitüntetésben részesült. 

Czájlik László (diószegi(, h. államtitkár, 
szül. Bihardiószeg, 1861 jún. 6. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán a nagyváradi 
jogakadémia hallgatója volt, majd álami szol
gálatba lépett. 1914. min. tanácsos lett és szé-
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kesfőv.-i péníügyigazgatóvá nevezték ki. 1924. 
nyugdíjba vonult. 1918. magyar nemességet, 
majd h. államtitkári címet kapott . Budapest 
szfőv. fogy. adóügyi szaktanácsadója. Törv.-
hat. biz. tag. Több szakcikket és értekezést írt 
és egy könyve jelent meg Söradóra vonatkozó 
törvények és szabáyok magyarázata c ímmel 
(1912). 

Czakó Elemér, h. á l lamti tkár , a Kir. 
Magy. Egyetemi Nyomda főigazgatója, szül. 
Szolnokon 1876 dec. 16. Középiskoláit Szol
nokon, egyetemi tanulmányait a párisi és a 
budapesti egyetem jogi és filozófiai szakán 
végezte. 1899—1901. szerezte doktor i okle
veleit. Az egyetemi könyvtá rban kezdte köz
életi pályáját, később az Iparművészet i Mú
zeumban teljesített szolgálatot. Később éve
ken át az Iparművészeti Iskola, u t ána a 
Nemzeti Múzeum igazgatója volt és 1917. a 
közoktatásügyi minisz tér iumban min. taná
csossá, majd h. á l lamt i tkár rá nevezték ki . 
Cz. évtizedek óta k i tűnő művészeti érzékkel 
gondozza a tudományos és muzeális ügye
ket. Jelenleg a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
főigazgatója. 

Czárán Zoltán (seprősi), földbirtokos, 
szül. Seprős, ( A r a d m . ) , 1877 jún. 2. Iskolai 
tanulmányainak befejezése után szüleinek 
seprősi birtokán gazdálkodott. Mint ki tűnő 
lovas tette nevét ismeretessé. 1906-tól négy éven 
át Magyarország úrlovas sampionja lett. Szá
mos nagy díjnak, többek között a nagy Alagi 
akadályversenynek 1907 és 1908-ban nyertese. 
1910. a nagy alagi akadályversenyben történt 
szerencsétlen bukása óta bir tokán gazdálko
dik. 

Czartoryski Jenő, orvos, szül. Budapest , 
1896 ápr. 15. Középiskoláit és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol 1921. orvosi ren-
delőtt nyitott. Parisban és Berlinben kozmeti
kai tanulmányokat folytatott és jelenleg, mint 
a kozmetikus orvosi kar egyik elismert tagja 
Bpesten működik. 

Czeglédy Mihály ny. megyei főügyész, 
szül. Hajdúszoboszló, 1859 máj . 8. Középis
kolai tanulmányainak befejezése u tán a bu
dapesti tud. egyetemen a jogot hallgatta. 1884. 
ügyvédi vizsgát tett. 1885. hajdúszoboszlói 
városi t. főügyész volt. 1897. Hajdú vármegye 
főügyészévé választották. 1923. nyugalomba 
vonult. A Mezőgazdasági Kamara alelnöke. 
1924. hitelszövetkezeti alelnök, majd elnök 
lett. Igazgatósági tagja a debreceni Első Taka
réknak, elnöke a debreceni Vásárpénztár 
igazgatóságának. Gazdasági főtanácsosi kine
vezését 1923. kapta. Cikkei a szaklapokban 
jelennek meg. 

Czeglédy Sándor, ref. lelkész, szül. Ná-
dasdladány (Fejér m.), 1883 márc. 28. Közép
iskoláit és a teológiát Pápán végezte, ahol 
pappá szentelték. 1901. lelkészi, 1906. teoló
giai tanári oklevelet nyert. Tanulmányainak 
befejezése után, mint lelkész Horvátország
ban, később Nagysallón működött , ö t éven 
át Pápán teológiai tanár volt, majd Győrben 

lelkész és a tatai egyházmegyében esperes 
lett. Főiskolai gondnok, belmissziós lelkész, 
egyházkerületi tanácsbíró és püspökhelyettes 
főjegyző. Törv.-hat. biz. tag. önál ló művei: 
Pál apostol exchatológiája, Hoseas, Kálvin Já
nos kisebb müvei, Robertson beszédei, Bib
liai kézikönyv. 

Czeisz Lajos, törvényszéki bíró, szül. Sza
badkán, 1880 jún. 14. Középiskolái u tán a 
budapesti egyetemen végezte jogi tanulmá
nyait, a kolozsvári tudományegyetemen 1903 
jún 13-án jogtudori oklevelet szerzett. 1903. 
lépett Szabadkán igazságügyi szolgálatba és 
fokozatosan járásbíróvá lépett elő. 1919. a 
Szabadkát megszálló szerb hadsereg a hűség
eskü megtagadása miatt letartóztatta. Rövid 
fogság után kiszabadult, majd kiutasították. 
Budapestre menekült . Itt egy darabig a lakás
hivatal ügyésze, majd bírája volt. 1923. a 
budapesti büntetőtörvényszék uzsorabíróságá
hoz helyezték át. 1925 óta a vádtanácsnál mű
ködik. Az utóbbi esztendők számos nagyobb 
bűnperének vádtanácsi tárgyalásán szerepelt 
előadóként. 

Czekkel Ferenc, vm. t.-főorvos, szül. 
Eger, 1884 aug. 31. Középiskolai tanulmányai
nak befejezése után, a bpesti tud. egyetem 
hallgatója volt, ahol 1910. ovos tudor rá is 
avatták. 1911. a berlini kl inikákon működöt t . 
1912-től Lipik (Szlavónia) vezető fürdőorvosa 
volt. A háború kitörésekor katonai szolgá
latra vonult be, de rövidesen orosz fogságba 
esett. 1918. sikerült hazaszöknie. Egerben foly
tatott magánorvosi gyakorlatot , ahol 1919. 
kórházi főorvossá lett. 1921. járási tiszti
orvossá nevezték ki. 1926. megyei tisztifőor
vossá lépett elő. Szaklapokban gyermekgyó
gyászattal foglalkozó tanulmányai jelentek 
meg. 

Czencz János , festőművész, szül. Ostffy-
asszonyfa, 1885 szept. 2. Középiskolát Sop
ronban és Győrött, a Képzőművészeti Főisko
lát Bpesten végezte, majd Hollandiában, Né
metországban és Olaszországban hosszabb ta
nulmányuta t tett. Utazása alatt a régi mes
terek művészetével foglalkozott. 1908. állított 
ki először a Műcsarnokban, 1913. a Műcsar
nokban kiállított Tükör előtt c. képe feléje 
fordította a művészkörök figyelmét, melyre a 
Halmos-díjat kapta . 1918. a Rudics-díjat, 1921. 
a Társulat nagydíjat és 1922. a Benkő-díjat 
nyerte el. Kiváló alkotásai : Marcella, Zöld
ben, Bárkák, Szabadban, a Szépművészeti Mú
zeum tulajdonában vannak. Nagyobb alkotá
sai: Vágy, Fürdőzők, Korsóslány, Léda a 
hattyúval, Fekvő akt, Drapériák között, Vö
röshajú nő, Fürdés után, Fatime. Egyike a 
legnagyobb aktfestőknek. Tompítot t színezésí 
mód és erősen fejlett lírai kifejező készség 
jellemzik művészetét. 

Czettler Jenő, egyet. ny. r. t anár , orsz. 
gyűl. képviselő, a képviselőház alelnöke, 
szül. Jászárokszállás, 1879. Középiskoláit 
Jászberényben, egyet, tanulmányai t Bpesten 
és Berlinben végezte. 1901. a bpesti tudó-
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mányegyetemen a jog- és á l lamtudományok 
doktorává avatták. Tanulmányainak befeje
zése u tán 1901. a í'öldmívelésügyi miniszté
r ium szolgálatába lépett és a közgazdasági 
osztályon nyert beosztást. Előadója volt a 
í 'öldtehermentesítés és mezőgazdasági hitel
ügy rendezésére megindított akciónak és 
résztvett a cseléd- és munkástörvény kodi-
fikációs munkálataiban. 1908. nagyobb kül
földi tanulmányútra küldték. Hazatérve, a 
Magyar Gazdaszövetséghez rendelték. A há
borúban tagja volt a hadseregfőparancsnok
ság és a hadügyminisztérium mellé szerve
zett legfőbb gazdasági tanácsnak. 1 _ i 8 . a 
bpesti tud. egyetemen a mezőgazdasági szo
ciálpolitika m.-tanárává képesítették. Az 
Állatorvosi Főiskolán a közgazdaságtan és a 
nemzetgazdaságtan előadója volt. A Hadik
kormány idején földmívelésügyi ál lamtitkár 
lett, de állását a forradalom kitörése miatt 
nem foglalhatta el. A kommün alatt vidékre 
menekült. 1919. a közgazdasági egyetem ny. 
r. tanárává nevezték ki. Az 1924—25. tan
évben a közgazdasági kar dékánja volt. 
1920 óta a par lamentben a jákóhalmai ke
rületet képviseli. Egyik alelnöke a képviselő
háznak. Széleskörű és jelentős szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki. Munkáiban főleg szo
ciálpolitikai, mezőgazdasági és népoktatási 
kérdésekkel foglalkozik. Főbb müvei: A né
met agrárkrízis és a gabonavám, A magyar 
ifjúság szociális feladatai, A falu kultúrké-
pessége és a falusi kultúra védelme, A ta
nyai település és tanyai központok, A keres
kedelmi politika világtörténelmi jetentősége 
a XX. században, A szabadtanítás szervezete 
Magyarországon, A mezőgazdasági munka 
hatása a fiatalkorúak kriminalitásának csök
kentésére, Népfőiskolák, A szocialisták ag
rárprogrammja, A hadirokkantak telepítése 
Magyarországban, A földmívelö Magyaror
szág és a világháború, Közélelmezésünk a 
háború után, A rokkanttelepítés Ausztriában 
és Németországban, Innere Kolonisation in 
Ungarn, A svéd főiskolák, Magyar mezőgaz
dasági szociálpolitika (az Akadémia által ki
tüntetve), stb. 1918 óta a Magyar Gazdaszö
vetség igazgatója. A k o m m ü n u t án értékes 
munkásságot fejtett ki a szövetség újjáépí
tésében. 

Czigány Dezső, festőművész, szül. Buda
pest, 1883 jún. 1. A müncheni festőakadémiá
nak, majd Hollósy Simonnak volt tanítványa. 
Később Nagybányán, majd Parisban folytatott 
tanulmányokat . 1902 óta szerepel műveivel a 
fővárosi kiállí tásokon. Különösen önarcképei , 
aktfestményei és arcképei találtak nagy tet
szésre, önarcképe és Ady Endre arcképe a fő
város, Hollósy Géza arcképe a Budapesti Üj-
ságírók Egyesületének bir tokában van. 

Czigler István (egerszalóki), ügyvéd, szül. 
Bpest, 1889 jan. 23. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte, ahol összes 
vizsgáit kitüntetéssel tette le. Jogtudori és ügy

védi oklevelet Budapesten szerzett. Parisban 
francia nyelvmesteri vizsgát tett. A háborúban 
kifejtett közjótékonysági működéséér t a IL 
oszt. polg. hadiérdemkereszttel tüntették ki. 
Bpesten ügyvédi gyakorlatot folytat. Napila
pokban és szaklapokban több adóügyi, jogi 
és gazdasági cikket írt. Önálló munkája: A 
fiatalkorúak büntethetőségének előfeltételei. 
A közélet, különösen a közjótékonyság terén 
szerzett érdemeinek elismeréséül a kormányzó 
a magy. kir. kormányfőtanácsosi címmel tün
tette ki. 

Czilülnger József, főszolgabíró, szül. Süttő, 
1883 jún. 12. Középiskoláit Győrött, az egye
temet Bpesten végezte, ahol ál lamtud. okleve
let szerzett. Tanulmányainak befejezése után 
Sopronmegyénél kezdte működését . 1913. fő
ispáni t i tkár lett. A háború alatt mint hadnagy 
harctér i szolgálatot teljesített és több kitün
tetésben részesült. Jelenleg mint a soproni já
rás főszolgabírája működik. Számos egyesület 
vezetőségi tagja. Különösen népművelési és 
testnevelési téren tevékenykedik. 

Czingraber Lajos, prépos t -kanonok, szül 
Szakony, 1847 aug. 14. Tanulmányainak befe
jezése u tán 1872. pappá szentelték. Eleinte 
különböző vidéki városokban működöt t , majd 
1881—1907. miklóshalmi plébános volt. Ez 
idő alatt megszervezte a hitközséget, megala
pította a Katolikus Kört, ifjúsági könyvtár t lé
tesített, ugyanott óvodát és leányiskolát épít
tetett. 1904. a magyaróvár i kerület esperese 
lett, az 1905. felépült új templom létesítése 
nevéhez fűződik. Ezen munkájáér t pápai tit
kos kamarássá nevezték ki. A templom falán 
ma márvány emléktábla örökít i meg nevét, 
1907. mint kerületi esperes a mosoni plébá
niát foglalta el, ahol megalapítot ta a Mária 
Kongregációt, a Hitelszövetkezetet és számos 
kulturális egyesületet. 1910. a szobránci c. pré
postsággal tüntették ki. 1913. újjáépíttette a 
mosoni templom tornyát . 1915. Magyarország 
hódoló felvonulásában, mint Mosón várme
gye kiküldöttje, a király előtt megjelent. 1916. 
a háború alatti munkálkodásáér t elismerő 
oklevelet kapott . 1917. a II . oszt. polg. hadi
érdemkereszttel tüntették ki. 1918. a király 
győri kanonokká nevezte ki és 1918. bevo
nult a győri székeskáptalanba. 1919. a fe
gyelmi tanács elnöke és 1920. belvárosi plé
bános lett. 1926. főesperessé nevezték ki. 57 
évi odaadó lelkipásztori működés után, ma 
Győr város társadalmi és egyházi életének 
közszeretetben álló tagja. A Győr egyházme
gyei nyomda vezérigazgatója. 43 éven át 
tagja volt a vármegyei törv.-hat. bizottság
nak. 

Czipoth Géza, ev. lelkész, szül. Marton
helyen, 1882 aug. 21. Iskolai tanulmányait 
Sopronban és a jénai egyetemen végezte. Mű
ködését Vadosfán kezdte, majd Pápán II. 
püspöki lelkész, később Szentgotthárd lelké
sze lett. 1929. Szombathely lelkészévé válasz
tották. Egyházkerületének gyámpénztárnoka 
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és választmányi tagja. Számos kulturális in
tézmény létesülése fűződik nevéhez. A Ha
rangszó c. lap szerkesztője, azonkívül értékes 
irodalmi munkásságot fejt ki. 

Cziráky Antal (gróf, ciráki és dénesfalvi), 
földbirtokos, v. főrendiházi tag, szül. 1850 
júl. 12. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése után a bpesti tud. egyetem jogi karának 
hallgatója volt. 1880. császári és kir. kama
rássá nevezték ki 1902 óta belső titkos ta
nácsos. 

Cziráky György (gróf, ciráki és dénes
falvi), nagybirtokos, volt nemz.-gyűl. képvi
selő, szül. Sárosd, 1885 máj . 9. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése után a nagyváradi 
gazd. akadémia hallgatója volt. Birtokainak 
kezelése mellett Vas m. közéletében is jelen
tős szerepet tölt be. Ellenforradalmi tevékeny
sége miatt Csornán halálra ítélték és csak 
súlyos nehézségek árán szabadult az ítélet 
végrehajtása elől. A rend helyreállí tásakor a 
Ker. Nemzeti Egyesülés tagjai sorába állott. 
Az első nemzetgyűlésben pártonkívüli legiti
mista programmal a celldömölki kerületet 
képviselte. Törv.-hat. bizottsági tag. 

Cziráky József (gróf, ciráki és dénes
falvi) , nagybirtokos, felsőházi tag, szül. Sárosd 
1883. Középiskolai és jogi tanulmányainak 
befejezése, valamint jogtudorrá avatása u tán 
birtokainak kezelését vette át. 1907. Sopron 
vm. törv.-hat. bizottságának tagja lett. 1911. 
a főrendiház tagjai sorába került. Bejárta 
egész Európát, Kisázsiát és Afrika egy részét. 
A háború alatt huszárszázadosi rangban harc
téri szolgálatot teljesített. Hadiérdemeit szá
mos kitüntetéssel jutalmazták. 1917. Sopron 
város és vmegye főispáni székét foglalta el. 
1920. Nyugatmagyarország kormánybiztosává 
és Vas megye főispánjává nevezték ki. Nyu
gatmagyarország megmentése érdekében nagy 
munkásságot fejtett ki. 1922. a szombathelyi 
kerület pártonkívüli keresztény legitimista 
programmal nemzetgyűlési képviselőjévé vá
lasztotta. Cs. és kir. kamarás , a ranysarkan
tyús vitéz, a királyi család magyarországi in
gatlanainak kezelője. A felsőház tagja. A Sop
ron ym. Gazdasági Egyesületnek volt elnöke. 

Cziráky László (gróf, ciráki és dénesfalvi), 
nagybirtokos, a felsőház tagja, szül. Dénesfa, 
1876 márc. 29. A jogtudori oklevél megszer
zése után diplomáciai szolgálatba lépett. 
Hosszabb-rövidebb ideig a Vat ikánnál , Ber
linben, Szentpétervárott és Wash ing tonban 
teljesített szolgálatot. A háború ki törésekor 
hazatért és huszárkapitányi r angban ment 
ki a harctérre, ahol súlyosan megsebesült. 
Felépülése után ismét diplomáciai szolgá
latot vállalt és a konstant inápolyi követsé
gen nyert beosztást. Rövid idővel később 
megvált a diplomáciai pályától és lovasbe-

rényi h i tb izományi bi r tokainak kezelését 
vette át. Felsőházi taggá az örökösjogú fő
rendi családok választot ták meg. 

Czirfusz Viktorin, zárdafőnök, az eszter
gomi Ferences Internátus és a Collegium Se-
raphicum igazgatója, szül. Pápa , 1889 jún. 
26. Teológiai tanulmányai t Pozsonyban vé
gezte. Évekig Kiskanizsán volt lelkész, majd 
Székesfehérváron hi toktató. Andócson, a hí
res búcsújáró helyen, zárdafőnök és plébá-

_*os lett. 1927. Esztergomba került, ahol a 
kettős fiúinternátus igazgatója. Jelentős az 
egyházi i rodalomban kifejtett munkálkodása . 
Öt imakönyvet szerkesztett. Cz. szervezte meg 
az esztergomi szegényügyi akciót. 

Czitó Győző, jószágigazgató, szül. Kassa, 
1869 ápr. 22. Középiskoláit és a gazdasági 
akadémiát Kassán végezte, majd mint gaz
dasági gyakornok Kisbéren állami szolgálatba 
lépett. 1923 óta a gödöllői Korona-uradalom 
jószágigazgatója. Működése alatt a háború 
és forradalmak alatt lerombolt Korona-ura
dalmat ismét régi ál lapotába állította vissza. 
Az elhanyagolt földeket rendbehozatta, a le
romlott állatállományt kicseréltette, úgyhogy 
ma. a Korona-uradalom a háború előtti álla
potát is felülmúlja. Mint mezőgazdasági szak
író értékes működést fejt ki. A gödöllői tár
sadalmi életnek jelentékeny tagja. A Köz
művelődési Egyesület és az Egészségügyi Ta
nács alelnöke, az ág. hitv. ev. egyházmegye 
gyámintézetének elnöke, Iklód község egy
házi felügyelője, a közs. képv. test. tagja. 

Czóbel Béla, festőművész, szül. Budapest . 
1883. szept. 4. Nagybányán, majd München
ben, később Par isban folytatott művészeti ta
nulmányokat . 1903. Önarckép c. művével vett 
részt először a bpesti kiállításokon. A poszt
impresszionista törekvések magyarországi 
meghonosítója és a Nyolcak festőcsoportjá
nak egyik alapítója. Alkotásaival külföldön is 
nagy sikert aratott . 

Czobor Imre (nemespanni) , ny. főispán, 
szül. Verebély, 1883 febr. 5. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetemen jogtudorrá avatták. Közigazga
tási pályafutását Hont m. kötelékében kezdte 
meg. 1919. Heves, Nógrád és Hont megyék 
kerületi kormánybiztosa lett, 1920. Komárom 
és Esztergom vármegyék, valamint Komárom 
város főispánjává nevezték ki. 1923. megvált 
hivatalától és a közszerepléstől is teljesen 
visszavonult. 

Czukor László, gyógyszerész, szül. Szen
tes, 1886 máj . 29. Középiskoláit szülőváro
sában, az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
gyógyszerészi oklevelet nyert. 1913. a bpesti 
Aposfof-gyógyszertár tulajdonosa lett. A há
ború alatt egészségügyi szolgálatot teljesített. 
Számos szakegyesület vezetőségi tagja. 




